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τνη. I. Λ .ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟν & Σ.ας αΓηςιλαοΥ23 

0 ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ 

ΕΝ ΤΩ ΑΓΩΝΙ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΡ· ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Ό άγιος Θεόδωρος κατά τήν νεότητά τον. 

Του αγίου Θεοδώρου Στουδιτου είναι· γνοιστοί οι εςής βίοι Λ .) 

«Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρος ημών καί όμολογητου του των Στου- 

δίων ηγουμένου, συγγραφείς προς Μιχαήλ μονάχου», ου ή αρχή «Καί πά- 

σι μεν ήδύς» ]·. Β'.) «Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρος ημών καί ό μο¬ 

λογ η τοΰ Θεοδώρου ηγουμένου τής. μονής του Στουδίου, συγγραφείς παρά 
Μιχαήλ μονάχου», αρχή «Πολλοί μεν των αγίων»1 * 3. Γλ) «Βίος καί πολι¬ 

τεία τοΰ οσίου πατρος ημών καί όμολογητου Θεοδώρου του Στουδίου», 

αρχή «Καί πάσι μέν ήδυς» 3. 

Καί οι τρεις ούτοι βίοι είναι τριών διαφόριον συγγραφέων, ώς κατα¬ 

φαίνεται εκ των λεπτομερειών, αΐτινες υπαρχουσιν ή έλλείπουσι παρά 

τοΰτφ ή τφ έτέρο; βίο;, έκ του διαφόρου χαρακτηρισμού προσώπων τι- 

νών καί πραγμάτων καί έκ τής διαφοράς τοΰ ΰφους. 
?Αλλά καί οί τρεις βίοι φαίνονται ώς τρεις εκδόσεις ενός καί τοΰ αυ¬ 

τού βίου. Έξαρτώνται παρ’ άλλήλων καί οί τρεις ώς εξ ενός αρχέτυπου, 

δπερ άπώλετο καί οΰτινος μνείαν εμμέσως ή άμέσίος ποιοΰνται οί συν- 

τάκται των τριών βίων. Οΰτοι δέ συνετάχθησαν μετά την 26 Ιανουάριου 
845, διότι ποιούνται μνείαν τής-κατά την ημέραν εκείνην γενομένης ανα¬ 

κομιδής των λειψάνων του άγ. Θεοδοόρου Στουδιτου. Επειδή δέ άναγρά- 

φούσι καί τύ όνομα τοΰ ηγουμένου τής μονής τοΰ Στουδίου Σωφρονίου, 

δ ιο ι κνίσαν το ς τήν μονήν κατά τά έτη 851—855, φαίνεται ότι συνετάχ-νλη- 

σαν μετά τό 855. ■ Εξ ενδείξεων.τοΰ βίου Βλ καταφαίνεται ότι οΰτος συν- 

ετάχθη μεταξύ των ετών 868—877. ΙΙερί τοΰ χρόνου τής συγγραφής τών 

1 >1 ί £ΐι β, 99, 113—132. Έξεδόΰη τό πρώτον υπό Ιαο.άο Ια Β&αηιβ. Οροτα 
I, δϊηιιοπάί ί., V, ρ. 1—118, Ρατίδ, 1696. 

Τ * Μΐ£ π 6, 99, 233—328. Αρχική *κδ- Απ&οίο Μαϊο, έν Νονα Ραίππη 
ΒίΜΐο^, Κ,οη1α'ΐ8δ3;.ΐν, 2, σ. 293—363. . - 

3 ΈξεδΜη υπό Α. Ρ. Ο ο ^ γ ο ά 1 ο η 8 1ε ν, Ό όσιος Θεόδιορος ο ομολογη¬ 

τής καί ηγούμενος του Στουδίου, Μέρος Α'. Έν Όδησσφ 1913 (ρωσιστί). Παράρ¬ 

τημα IV (έκ χειρογράιρου τοΰ ιβλ αί. Βιβλιοθήκης τής Μόσχας). 
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“» Β'· «Γ”1 *° “””.·°Η°δΓδ Λί«ν“Αί.«<.0ί (ί 1669) δ»»®! 
οίτοςδεν είναι γνωστόν. Ηδΐ ^ , άικροτέοων των βίων. Εν 

ρησεν δτι δεν εΐν“ “ς *“ ^“Γπίρχει ή σημείωσις -θεού τό δώρον καί 
κώδικι περιεχοντι τον βίοι ΰ. §τι ό συγγραφείς αυ- 

„δ,„5 Ί„*ν„»., ίΛ™* 6«ί0- 
„δ δ,νο^.ο ΊωΛν* ^ ■ Α11« ^ |γ ,9 μιλί«„ «Μ* «# ™ 

ξεν αντιγραφές; Η ΑΥΥ * ς , , > ννώιιην του Άλλατιου, διε- 
Αγ. Θεοδώρου2, άκοδεχθεισα εν μερει. την ,ν η < Ίιοών- 

«I*. "V γνώμην, *«»’ ή. ”!Λΐο5 *» 
,ης ή δ Θίόδωΐίος ΔοφνΟ.,.ΤΙΙώ * δ6 δ,.η»!ς όν. »<Μ»ές «- 
•χος Κων/πόλεως κατα τα ετη 3·>. · - > . Ααφνοπάτου. Επειδή 

« νοδ μ.» Α'. Φί»«~; Ιχ” 1°“θ”ίν«,» μον«δδ, 
δί είναι γνωατδν δνι «»<ος 3«“ Λ * Π«,<»5 « ο«ντά«Κ χοίτο» 
ναό τΐ)ν Ιδιότητα ταντην ουντγόα ^ Στουδίτης όιτηδίε *α* 0 

™-—— 

Κ«·. ^ ^ΓΓΙ^ν-ν αγώνα ** όττ,γ ί»- 

ίϊπ^*. * *«««* «τϊ Ρ““ 1 
των βίων καί των Επιστολών του1. 

ΓχΙΤΤΤΓΑΓ^γ^ ^ Τ1ιβο<1ο;;ί!’ Ιν £ ,ί^Ι^ί^οη 1905, 
* Α. ΟδϊΙτι εΓι Τίτβοόοτ οί .*»*«»· «“^* “* ,ΟΒ19, Τϋ.οΑοτ 

α. 30 ηοί. 1. Παρομοίαν διετό,ιοσε Ύνωμηγ ^οτερον^αι 

νοη Βίικϋοη αηά 3βιο ΖβΛ<Μ*', 3"α, ^ ^ „Ιδε αΰι6«·ι καί τι> μέχρι τον 
3 ΟοΙίΓοοΙοηΒίΟ, & β * , >-ρ ώ β'. τόμω ιής συγγρα- 

1913 σχετικήν βφλιογραφίαΛ^εοι τον αγ. θε 8 ο ^ ^ δ(έλαβε πε6ί των 
Φΰς αυτοί έκδοθέντι έν Όδησσψ 1913·-1914_ ο 
συγγραμμάτων του άγ. Θεόδωρόν του του ι ^ εΐ8ιχαί πραγματεΐαι : 

/■Εκτός των άνωτέροι Γ κατ^^σί τοϋάγ.ΘεοδώρονΣτον- 

Φι?. αρ. Βαψειδου, Προλεγομεν 188ϋ Β- 1881 — Ο. Α. δ σ 1ι ο ε 1_ 

δίτου, έν «Έκκλησ. Άληθειμ» Κων/πολεως, 1 — ζ,’ α 3 5 έ Μ ατ ί ο, δαίπΐ 
μ 6 τ Ο.Γ ^ϋί8ο Τ·*»*" νοη δίαόιοο ΟοηεΙαοΐί,ιορίσ όσραίε ία 

ΤμέοάοΓβ, ΡατΪΒ 1906. Τ ° * “ ^ Τοώκ, (330-898), Ραήε 1897.-Ν. 

ίοικίαίίοη όε 1* νι11ε ϊ"8^ α Στουδίτης Κίεβον 1907 (ρωσιστί).—; Γ. Η α ιι β- 
Ο τ ο 3 3 ο α, Ό όσιος Θεόδωρός Στουδαης Ρ (οΗβιΛα» ΟΕτΙεβαπα VI. 

ΚβΓΓ, «. ΤΗεοάοΓ ^ Ι929· 
1) 1926.—Μ 3 χ Η ε Γ ε ο (; τα δαεΡεε , 

Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. δ 

Ό Θεόδο^ρος Ιγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει εν τελεί του 759 η 

έν άρχχί του 760. Ό πατήρ αυτού Φίοτεινός κατείχε Ό-έσιν δημοσίου τα- 

μίου έν Κων/πόλει και ήτο ευκατάστατος ι, διά δέ τής μητρός αΰτου Θε- 

οκτίστης συνεδέετο προς περιφανείς οικογένειας τής Κων/πόλεως ο Θεό- 

δο^ρος *. Πολλοί συγγενείς αυτου κατειχον ανώτατα του κράτους αξιώ¬ 

ματα, ή δέ έξαδέλφη αύτου Θεοδότη ήτο κουβικουλαρία τής βασιλίσσης 

Ειρήνης3. Ό Θεόδωρος, πρεσβΰτερον των τεσσάρων τέκνων του Φωτει¬ 

νού, έν οίς και, ό μετά ταΰτα αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ετυ- 

χεν ευσεβούς ανατροφής έν τή πατρική οίκογενείφ υπό την χειραγωγίαν 

ιδίως τής μητρός Θεοκτίστης4, ής ό αδελφός Πλάτων εζη τότε ασκούμενος 

έν τή παρά τον "Ολυμπον τής Βιθυνίας μονή των Συμβόλων, παρά πάν- 

τιον διά την αγιότητα τού βίου τιμώμενος Διά τον Θεόδωρον ή μήτηρ 
αυτού υπήρξε «διτοτόκος», «διμήτηρ», ώς αυτός έκφραστικαότατα έλεγε 

μετά συγκινήσεως άναμιμνησκόμενος των προς ηθικήν αυτού άγο>γήν καί 

θρησκευτικήν ανατροφήν τής μητρός μερίμνων. ’Έτυχε δέ και παιδευ- 

σεως μεγάλης παρά διαφόροις διδασκάλοις, διά τής εκτάκτου αυτού ευ¬ 

φυΐας καί φιλοπονίας εις συντόνους έπιδοθείς μελετάς καί εαυτόν άνα- 

πτύξας. Πάντως δέ μεγάλην ήσκησεν επί την ψυχήν αυτού έπίδρασιν καί 

ό προς μητρός θειος Πλάτων6. 

ΤΗτο δεκαεξαέτης ό Θεόδωρος περίπου, δτε μετά τον Κωνσταντίνον 

Ε\ (740—775) την αρχήν καταλαβόντος τού Δέοντος Δ'. (775—80) ήρ- 

ξατο ή πρώτη κατά τής προς καιρόν έπικρατησάσης εΐκονομαχίας αντί- 

δρασις. Σωρηδόν έπανήρχοντο οί εξόριστοι μοναχοί εις τάς έν Κων/πό- 

λει μονάς. Προς τοίς άλλοις από τού παρά τον "Ολυμπον άναχωρητηρίου 

μετέβη έκεΐ, τήν γενικήν προκαλέσας προσοχήν, καί ό θειος του Θεοδώ¬ 

ρου Πλάτων, Οί λόγοι αυτού ένεποίουν μεγάλην έντΰπωσιν εις τήν ψυ¬ 

χήν τού νεαρού Θεοδιόρου. "Οτε δέ, θανόντος τού βασιλέως Δέοντος, τήν 

αρχήν ώς κηδεμόιν τού Κωνσταντίνου ΣΎ'. (780—97) κατέλαβεν (από τής 
8 Σεπτεμβρίου 780) ή μήτηρ αυτού Ειρήνη καί ήρξατο τό υπέρ τού μο¬ 

ναχισμού ρεύμα συμπαρασΰρον τάς άριστοκρατικάς τής Κων/πόλεως οι¬ 

κογένειας, ολόκληρος ή πατρική οικογένεια τού Θεοδ<όρου πωλήσασα τά 

1 Βίος Α, X. Β, 2. Γ, 1. 
2 Θεοδώρου. Έπιστ. Α, 44. Βίος Α', 18. Γεωργίου Ά μ α ρ τ ω - 

λ ου, Χρονικόν, Μϊ^ηο, 110, 257. 
;5 Επιτάφιος εις τήν έαυτου μητέρα, Μί^υο, 99, 884. 
4Οΐι. Όΐβΐιΐ, Ρί§αΓ«5 ^γζα,πίίηβδ, σ. 111, 132. Ο. Ηβτηι&ηη, ΤΗεοΙτΙϊ- 

813. 3Λΐ5 Βνζαηζ, άίβ ΜπΙΙογ ζννοΐβΓ ΗοίΗ^εη, Ργι5ιιγ^ 1919. 

ό Θεοδώρου, Επιτάφιος εις Πλάτωνα τον έαυτοΰ πνευματικόν πατέρα, 

Μί&ηβ, 99, 804 έξ. · 
6 ΡοΤ)ΓθθΙοπ3ΐί:>-, Ένθ* άν. Α, 291 εξ. Η & ιι 5 1ι β γ γ, "Ενθ’ αν. 4 έξ. 
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υπάρχοντα αυτής καί τοΐς πτωχοΐς δωρήσασα, τους δουλους δε,και τας 

δούλας άπολύσασα, προσηλθ, περί τό 781 εις τον μοναχικόν βιον. -Ωςτο- 

πον άακήσεως εξέλεξε τό Βοσκύτιον καλούμενον, παΰα χο χωριον Σ 

κονδίων ΐΐ Σακκουδεώγ, ου μακράν της Προυσης, οκού ο πατήρ _ 

οδώρου Φωτεινός είχε κτήμα. Εκεί άπεφασισε να ίδρυση ιδιοτ μο *■ 

στήριο.ν,' ούτινος την διεύθυνσή άνέλαβεν ώς ηγούμενος ο Πλατα τ εν 

τελεί τού 782 ή Ιν άρχβ τοϋ 783, άφ’ ου έτους κυρίως θεωρείται υπαρς. 

νουσα ή Μονή Σακκουδίωνος·1. Έν τη μονή ταυτη βζησαν_κατ αρχας ο 

πατήρ και οΐ άρρενες συγγενείς τού Θεοδώρου μετ’ αυτου, της- μητς! * 

μετά τής Αδελφής τού Θεοδώρου καί τίνος άλλης συγγενούς ^' διφ κε ,- 

}ίω εΕω τής μονής Σακκουδίωνος διαμεινασων. Βις την νεαν δε τα 1 

μονήν έκ τε- τής των Συμβόλων και έξ άλλων Μονών πολλοί προσ- 

ετίδ'Υπό την άμεσον δέ του Πλάτωνος χειραγωγίαν Ιτάχθη δ Θεόδωρος, 

μετά τού διακρίνοντος αύτόν Ικτοτε Αγίου ενθουσιασμοί Ιπιληφθεις της 

ηθικής αυτοί τελειώσεως. Έν βραχυτάτφ δε χρονφ τοιαυτην εξεχ ^ 

κατέλαβε θέσιν μεταξύ τών συμμοναστών, ώστε ήρξατο ε^ιδρων ου μ 

νον επ’ αυτούς, άλλα καί 1.1 τον Πλάτωνα έτι. Λιοπ λίαν εγκαίρως εξ - 

δηλώθη τό διοργανωτικόν αυτοί πνεύμα καί ή τασις προς μεταρρυ μι 
του μοναχικοί βίου κατά τάς διατάξεις τοϋ Μ. Βασιλείου και^άλλων της 

Εκκλησίας Πατέρων. Τούτου δ’ ένεκα ή εσωτερική της μονής Σακκου¬ 

δίωνος ζωή προσέλαβεν άμέσως άλλοίαν δψιν, παρα τας διαμαρτυρίας μ 
ναχών τινων μεταρρυθμισθεΐσα, τό δέ παράδειγμα αυτής ηρξαντο και 

αλλαι μοναί μιμούμεναι2. ' Λ · ? <= * 
Μετά μικρόν συνηρχετο ή Τ. Οικουμενική Σύνοδος, έν η ως ηγούμε¬ 

νος τής ιιονής. Σακκουδίωνος παρεκάθησε και ο Πλατών, οστις, κατα τον 
Θεόδωρον, ήπιον έχων τον χαρακτήρα, «ηδίν τον λογον, ηδυτερον τον 

τρόπον», συνειργάσθη, πιθανώς, μετά τού Πατριάρχου Γαρασιου έν τη 

Συνοδοί, μή συμμεριξόμενος τάς εις τας ακρότητας άποκλινουσας των 

άγαν ζηλωτών γνώμας, καί έβοηθησε τον άγωνα της ΗΙρηνης υπέρ ης 
άναστηλώσεως τών ιερών εικόνων3. Μετά την Σύνοδον, περί το έτος <·^ 

790, έχειροτονήθη δ Θεόδωρος υπό τοί Ταρασίου Πρεσβυτέρας και εςη- 

κολούθησε τον αυστηρόν ασκητικόν βίαν, παραδιδομενος εις αδιάλειπτους 

προσευχάς, κοιμώμενος μίαν μόνην ώραν κατά τό μεσονύκτιον μελετών, 

νηστεύων. Διά τής εντεταμένης έκείνης άσκήσεως απέκτησε σιδηράν θε- 

ί Βίος, Α, 6. Β, 5. 

2 ΰο ΐ,Γ ο ο 1 ο η 3 ]£ Υ, "Εν#· άν. 1, 317 εξ. . „1γ 
3 Μίηίί, δαοΓΟΓαη) ΟοηοίΙϊοΓίιηι ηον» «I αιηρΙίΜΐ»» «>11*«**> ΧΠ, -51 εξ. 

XIII, 758 έξ. 

Ό άγιος Θεόδωρος Χτουδίτης. 7 

λησιν, γενναιότατον καί άδαμαστον χαρακτήρα, αδουλωτον φρόνημα, πνευ¬ 

ματικήν ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν, περιφρόνησιν προς τά του κόσμου 

τερπνά, άκοίμητον πόθον προς την ηθικήν τελειότητα, ανένδοτον επιμο¬ 

νήν εις τους υπέρ τής αλήθειας αγώνας. Ενδελεχής μελετη τής Αγίας 

Γραφής και τής προ αυτού φιλολογίας κατέστησαν αυτόν εύρυμαθέστα- 

τον, καθυπέρτερον τών σύγχρονον αυτου εκκλησιαστικών ανδρων, ετι δέ 

πλέον βαθεΐα μελέτη και σΰντονος παρακολούθησή τής ανθρώπινης φύ- 

σεως και τών κινήσεων τής ψυχής προσεπόρισαν αυτφ μεγάλην πείραν 

και παιδαγωγικήν ικανότητα. Έκ τής μονής του Σακκουδιο.)νος απεδίδετο 
εις την Εκκλησίαν μεγάλη αληθώς προσωπικότης, άνθρωπος αδαμαντίνου 

χαρακτήρας, όστις έμελλε νά κυριάρχηση τής εποχής αύτοΰ. 

Ό ηγούμενος Πλάτων, βλέπων την τοιαυτην ραγδαίαν ηθικήν άνά- 

πτυξιν του ανεψιού, πολλάκις αυτόν παρεκάλεσε ν’ άναδεχθή την ήγου- 

μενείαν. Άλλ’ ό Θεόδωρος, έκ μετριοφροσύνης, διαρρήδην ήρνεΐτο, έως οΰ 

άσθενήσας ποτέ ο ΠΛατων παρεκαΛεσε την αδελφότητα της μονής να 

έκλέξη διάδοχον. Μια φωνή έξελέγη ό Θεόδωρος, άναγκασθείς, τέλος, τφ 

794 νά δεχθή την ήγουμενείαν. 

Άλλα κατείχετο υπό τού φόβου μήπως άστοχήση. Διότι, ώς ό ίδιος 

έν ταΐς ΈπιστολαΤς και ταις Κατηχήσεσιν αυτου περιγράφει, ήθελε τον 

ηγούμενον τής μονής αληθή πατέρα τής εν αυτή αδελφότητος, πνευματι¬ 

κόν φρουρόν άνΰστακτον, χειραγωγόν αυτής προς τον ουρανόν, μεσίτην 

μεταξύ αυτής καί του θεοΰ, αντιπρόσωπόν του Χρίστου εν μεσψ αυτής, 

περί πασών αυτής τών αναγκών μεριμνώντα, έργφ και λογφ διδάσκοντα, 

διευθυνοντα καί ρυθμίζοντα την συνείδησιν τών μελών αυτής. Ήρίθμει 

τότε ή μονή Σακκουδίωνος περί τούς εκατόν μοναχούς, έκαστος τών ό¬ 

ποιων είχεν ανάγκην ιδιαιτέρας ποιμαντικής μερίμνης παρά του ηγουμέ¬ 

νου, οστις ώφειλε νά εινε δι’ αυτούς τέλειον υπόδειγμα αρετής, νυκτός καί 
ημέρας υπέρ αυτών εργαζόμενος.Ό Θεόδωρος καί τότε καί ύστερον συν- 

ησθάνετο εαυτόν κατώτερον τού ΐδειυδους τού ηγουμένου όπως αυτό διέ¬ 

γραφε. Τό έκ μετριοφροσύνης όμως τούτο πηγάζον συναίσθημα έπηύξανε 

τον ζήλον αυτού. Καί ήρξατο μέν εφαρμόζουν τάς ιδέας αύτοΰ έν τή μο¬ 

νή Σακκουδίωνος άμα τή άναλήψει τής ήγουμενειας, αλλά μετά διετίαν 

διεκόπυ τό έονον αυτού, ένεκα τών εξής γεγονότων. 

Έξέγερσις χών μοναχών κατά τοϋ άϋ'έαμου γάμον 
τοϋ Κωναχανχίνου ΣΤ'. 

Ό νεαρός βασιλεύς Κοονσ ταντινοςΣΤ. μεμνηστευμένος ών πρότερον 

την θυγατέρα τού Καρόλου Μ. Ροτρούδην (Έρυθρω), κατά Νοέμβριον τού 

788 συνεζεύχθη την 'Άρμενίδα Μαρίαν, ήν καί απών έδέχθη καί μετά τον 
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γάμον δεν ήγάκησεν, αχάλαστος ών καί εις αχρον ιδιότροπος.^ Ηρςατο δε 

χ«ΐ. άπεχθανόμενος αυτήν ενεχα σχέσεων άθεμίτων μετά της χουβι^υ- 

λαρίας τής βασιλίσσης μητρός αυτού Θεοδοτης. Τουτου ενε*«α μ 
ξαετίαν. άπεφάσισε νά διαζευχθη αυτήν, παροτρυνομενος, ως Λε οτσ 

χρονογράφοι, καί υπό τής βασιλίσσης, θελουσης, δήθεν, να εκτ) εση 
υιόν αύτής εις τον λαόν-Επειδή δέ ή Μαρία δεν έστεργε το διάκον, 

κατεσυχοφαντήθη ύπο τού συζύγου δτι δζήτησε ™ δηλητηρίαση αυτοτ - 

’Αλλ’ ό Πατριάρχης Ταράσιος, μή πιστεύων τας ασυστάτους συχοφα ς, 
απέστεργε καί αυτός νά συναίνεση εις νέον παρανόμων του βασίΛεω, γ 

μον, έως ού διά τής βίας χατά Ιανουάριον του ι9ο τ^ατυχης Μαρία 
νέτο μοναχή, εγχαταβιοίσασα εν τή ΰπ’ οΛτης ίδρυθειση Μονρ των « 

σποινών» 3. Κατ’ Αύγουστον δέ τού αυτού έ'τους ο βασι/.ευς εμνηστευι η 

Ιπισήαως την Θεοδότην καί, τέλος, χατά Σεπτέμβριον ενυμφευθη αυτήν 

Τό μυστήριον τού γάμου, παρά την άπαγόρευσιν του ΙΙατριαρχου και α 
τής άδειας αυτού, Ιτέλεσεν «ύλοχόλαξ τις ιερευς, ο Οιχονομος της Α ιας 

Σοφίας καί ηγούμενος τής μονής των Καθαρών Ίωοηφ*. Ουχ ηττον ο 
Πατριάρχης δεν έτιμώρησε τον Ιωσήφ, άλλα διεμαρτυρηθη αμεσω, κατα 
τού παρανόμου γάμου πρός έξοιχονόμησιν των «ραγματων, διότι ο παρά¬ 

λογος βασιλεύς ήπείλει νά Ιπαναφέρη την είκονομαχιαν. Φερεται μάλιστα 

είπιον δ βασιλεύς, «εί μή τούτο γένηται, τούς ναούς των ειδωλων ανοί¬ 

γω» Άλλως τε είχε διατάξει ό βασιλεύς τον περιορισμόν του Πατριαρ- 

νου καί την παρακολούθησιν των Ινεργειών αύτου υπο κατασκόπων, <Π>ν 
έπραττε δέ μετά τής μερίδας τών είκονομάχων, διεςαγουσης πο .εμον^κα 

τά τής ορθοδόξου μερίδας, ής ηγείτο ή βασίλισσα Είρηνη. Μεταςυ αυτής 
καί τού άτιθάσσου υιού βασιλέως παοήχθησαν σφοδραι αντιθβσεις συνε- 

παγόμεναι άφυκτον ρήξιν. Δυστυχώς δ’ 0 παρανομος^του βασιλέως γάμος 

έμελλε να προκαλέση καί ταραχήν μεγάλην Ιν τη εκκλησία. Αιοτι την 

ΐΘεοδώρον. ’Εκισιολαί, Β, 181. 218. Ζ ω ν α ο ά, ΠβρΙ Μαρίας βαοιλίσ- 

Μ X Λόπαρευ, .Βυζαντινά Χρονικά» IV, 1897, σ. 360. Β ι * * *«««? 

ην^ηίίηοΒ, Ρ.Η* 1906, σ. 81-104. Κ. Π α» . 0 0 Ί V ° “ 0 ««ν, Ι«οβια του 

■Ελληνικοί "Εθνους (?κδ. Έλευθερουδακη) I, β, ο· 136 Η· 
» Θεοφάνονς, Χρονογραφία σ. 469-471. Γ ε » 0 Υ ί ·» Μ ο ν αχ ο υ, 

Χρονικόν, ΜίΕΜ, 110, 965-968. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Κ « 6 ρ η ν υ », Χρονικόν, Μι§ , 

121, 908. Ζωναρά, Χρονικόν, Μί8ηβ, 184, «« «“-; 
3 Σόνοψις χρονική παρά Κ. Σ ά * ρ, Μεα. Βιβλιοθήκη Ζ 128. 

, ΊγΛτΓο υ, Βίος Ταραοίου, εκδ. άε Βοοτ, ο. 412. Βίος Θεοδα,ρου Χτου- 

δίτου, Α, 19. Β, 14.. Γ, 19. Θεοδώρου, Έπιστολαί, Α, 22. 2ο. 30. Περί της μο¬ 

νής τών Καθαρών, Μ 8 γ ί η, "Ενθ’ ών. σ. 27. 76. , 
δ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ε δ ρ η ν ό ς, Η*η«, 122, 908. Περί Ταρασιου και Αικηφο· 

ρου ιών έν άγίοις Πατριάρχων, Μϊ§ηβ, 99, 1849. 

Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 9 

ανοχήν του Πατριάρχου καί την σιωπήν αύτοϋ εν τφ προκειμένφ ζη- 

τήματι παρεξηγήσαντες οί μοναχοί, έξηγέρθησαν κατ’ αυτού, θέλοντες 

τήν αΰστηροτάτην τών κανόνων εφαρμογήν. Ή εκκλησιαστική αΰτη με- 

ρίς τών ζηλωτών μοναχών ήγνόει τήν «οικονομίαν», οΰτε ήθελε νά λάβη 

ΰπ’ οψιν τάς άπειλάς του βασιλέως. ΓΤροΰκειτο περί παρανόμου γάμου, 

όθεν ώφειλεν ό Πατριάρχης αμέσως καί επίσημος νά καταδικάση αυ¬ 

τόν. Ή σιωπή αΰτου έξελαμβάνετο ώς συναίνεσις. Οί ζηλωταί άνέξεσαν 

παλαιάν πληγήν τής πρός τον Πατριάρχην άντιθεσεως, έξ αφορμής τής 

σιωπής αΰτου έν τφ προκειμένφ ζητήματι, επί κεφαλής δ’ αυτών ΐσταται 

νυν ό ηγούμενος τής μονής Σακκουδίωνος Θεόδα>ρος μετά του θείου 

αΰτου Πλάτωνος, ών έντονος ήκοΰσθη ή κατά του Πατριάρχου διαμαρ¬ 

τυρία Χ. 
Ή νέα βασίλισσα Θεοδότη ήτο εγγύτατη συγγενής του Θεοδώρου 

έκ μητρός, καί πας άλλος έξ οικογενειακού συμφέροντος ήδΰνατο νά 
συνηγορήση υπέρ τής άναγνωρίσεως του βασιλικού γάμου, ανώτερος δμως 

ών παντός επιγείου συμφέροντος ό Θεόδωρος παρέστη εις μέσον αμεί¬ 

λικτος τής παρανομίας ελεγκτής καί τής αλήθειας ανένδοτος πρόμαχος. 

Μετά πολλή ν του ζητήματος-μελέτην σχηματίσας ακράδαντου πεποίθη- 

σιν, διεκήρυξε τήν παρανομίαν. Έφρόνει δτι οί κανόνες τής εκκλησίας 

είναι απολύτως υποχρεωτικοί καί δτι δέον παρ’ απάντων νά τηρώνται 

μετ’ ακρίβειας. Οΰδείς δΰναται νά έκδώση κανόνας καί νόμους αντιθέτους 

πρός τους τής εκκλησίας. Ή 5έ «οικονομία» δεν δυναται ν’ άνατρέπη 

αυτήν. Ό βασιλεύς Κιυνσταντΐνος καί διεζεΰχθ'ΐ{ καί συνεζεΰχθη παρα- 

νόμως' ΰπόκειται λοιπόν τοις επί μοιχείφ έπιτιμίοις, ό δέ στέψας αυτόν 
Ιωσήφ δέον νά καθαιρεθή. "Ένοχος δέ κρίνεται καί ό Πατριάρχης Ταοά- 

σιος ώς ανεχθείς τάς παρανομίας ταυ τας. 

Ό Θεόδωρος τούτων ένεκα διαμαρτυρήσεις διέκυψε πάσαν έπικοι- 

νωνίαν καί πρός τον Ιωσήφ καί πρός τον Πατριάρχην καί πρός τον βα¬ 

σιλέα. Ό τελευταίος οΰτος προσεπάθησε διά διαφόρων προσώπων ν’ ανα¬ 

χαίτιση τον Θεόδωρον. Τό αυτό έπραξε καί ή νέα βασίλισσα Θεοδότη, ώς 

συγγενής αΰτου. Άλλα μάτην. Κατά Σεπτέμβριον του 796 μετέβη ό βα¬ 

σιλεύς εις Προύσαν επί τή προφάσει χρήσεως λουτρών, ελπίζων νά συν¬ 

άντηση τον Θεόδωρον ή τον Πλάτωνα. ’Αλλ’ οΰδείς έκ τής μονής τού 

Σακκουδίωνος ένεφανίσθη νά χαιρετίση αυτόν. Μαθών δ’ ό βασιλεύς δτι 
έκ τής Θεοδότης άπέκτησεν υιόν, έσπευσε κατά Όκτώβριον νά έπανα- 

κάμψη εις Κων/πολιν. Άποφασίσας νά τιμωρήση τούς άντιδρώντας μο- 

1 ’Ίδε γενικώς έπιστολάς Θεοδώρου, Α, 4. 21. 26. 28. 31. 36. 38. 50. Β. 191. 

201 και άλλας, ώς καί τούς βίους Θεοδώρου· Θ ε ο φ ά ν ο υ ς, Χρονογραφία, 

470 έξ. 
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ναχούς, κατέδειξε μεγάλην σκληρότητα, άλλα δεν ήδυνήθη να ν-αμψΐ ™ 

άδοΰλωτον φρόνημα αυτών. , 
Κατά διαταγήν τού βασιλέως τφ 797 Ινεφανισθησαν εις την μονήν 

Σακκουδίωνος ό άρχηγός τής αντοκρατορικής φβουράς Βαρδάνως και ο 

κόμης τού θέματος Όψικίου μεθ’ ϊίΐκικοΰ, συλλαβοντες δε τον Π/.ατωνα 

απήγανον είς Κων/πολιν. Τον Θεόδωρον καί τινας άλλους των πρωτευ¬ 

όντων μοναχών μετά φρικαλέαν μαστίγωσιν άπήγαγον είς Θεσσαλονίκην, 

εκδιιοξαντες πάντα; τους λοιπούς έκτης μονής Σακχουδίωνος. Δια δια¬ 

τάγματος τοϋ βασιλέως άπηγορευθη αυστηρώς νά ατεοιποιηθή τις η φι/«.ο- 

'ξενήση τούί εξόριστους. Ό Θεόδωρος μικρόν προ τής απαγωγής συνηντη- 

θη μετά τής μητρός αύτοϋ Θεοκτίστης, μεγάλως δέ κατέθλιψεν αϋτονο 
αποχωρισμός από τοϋ Πλάτωνος καί ή διάλυσις τής αδελφότητος της 

μονής Σακκουδίωνος. . 
Είς Θεσσαλονίκην τή 2ό Μαρτίου 797 αφικομενος ωδηγη η π6 

τοϋ έπαρχου τής πόλεως καί προ τοϋ αρχιεπισκόπου, οΐτινες μετά συμ¬ 

πάθειας άπεΐδον προς αυτόν. Άλλα συνεπεία τής αυτοκρατορικής διατα¬ 

γής ενέκλεισαν αυτόν είς στενήν τινα φυλακήν μόνον, ώς καί τους λοι¬ 

πούς συνοδούς αυτοί, Αλλαχού μεμονωμένως. Ό άγιος Θεόδωρος υπε- 

ιιεινεν άγογγύστως τάς στενοχώριας καί θλίψεις τής Ιξοριας, ^διδόμε¬ 

νος εις τάς συνήθεις αύτφ ασκήσεις, είς άδιάλειπτον προσευχήν και με 

λέτην τής Αγίας Γραφής. Δυσχερέστερα θπήρξεν ή θέσις τοϋ Πλάτω¬ 

νος εν Κων/πόλει. Κατ’ άρχάς ό ίδιος ό βασιλεύς προσεπάθησε_να μετα- 

πείση αυτόν, άλλα [ΐή πειθόμενον διέταξε νά εγκλείσωσιν εν τή φυλακή 
τών "ανακτόρων, νπ’ αυστηρότατο*· περιορισμόν, εν στενωτάτφ δωματιφ, 

εν τφ δποίω έξη ώς εν τάφφ. Εκεί Ιγένετο καί άλλη απόπειρα νά μετα- 

πεισθή ό Πλάτων υπό τών επισκόπων, άλλ’ ανένδοτος μέχρι τέλους πα- 

ρέμεινέν ό αγωνιστής τής αλήθειας Είς Κων/πολιν μετέβη ή μήτηρ του 
Θεοδώρου όπως συνηγορήση υπέρ τών διωκόμενων καί εξορίστων μονα¬ 

χών, άλλα καί αυτή κατά διαταγήν τοϋ βασιλέως Κωνσταντίνου εφυλα- 

κίσθη επί 30 ημέρας, ύποστάσα μυρίας κακουχίας3. 

1 ’Αναμφιβόλως δ Θεόδωρος άφίκετο είς Θεσσαλονίκην τή 25 Μαρτίου ( Επι¬ 

στολή Α, 3), άλλ’ ώς προς τό έτος ϋπάρχει διαφωνία μεταξύ των^επιστημόνων, τι- 

νών μέν δεχομένων τό 79δ, ετέρων δέ τό 796 καί άλλων το (97. Το τελευτάιον 

φαίνεται άκριβέστερον, Πρβλ. 8ο1ι νιι 1*1 οίί, Οετ ΒεΙάετείτετΙ. Β.η Κ«»ρί 

άετ ^πβοΐι. Κιτοΐιβ ηπι Άιτβ Εΐ^ταΓί: ιαυά ϋΐΓ6 ΕτΘΐΙιειΙ:, Οοΐΐιο., 1890, σ. 1. Ο ι 

3 ο η. ’Ένθ’ άν. σ. 36. Ό ο 8 γ ο ο 1 ο η 3 ^ γ, ’Ένϋ ’ άν. I, 3ί9. 380. 

Θ ε ο δ ώ 0 ο υ 2 τ ο υ δ ί τ ο υ, Επιτάφιος είς Πλάτωνα, 28. 29. Επιστολή 

Β. 218. 

3 Θεοδώρου, Επιτάφιος είς την έαυτου μητέρα, 10, 

Γ0 άγιος Θεόδωρος Χτουδίτης. 11 

Πόσον δέ δίκαιος ή το ό άγων τών ζηλωτών μοναχών άπεδείχθη λίαν 

ταχέως, διότι πλεΐστοι εμιμήθησαν τον παρανομήσαντα βασιλέα, προέ- 

κυψε δέ [κοινωνική έ'κλυσις1. Του του ένεκα ό άγιόν τών ζηλωτών μο¬ 

ναχών κατά τής πράξεως του βασιλέως προ σ έλαβε χαρακτήρα άγώνος 

υπέρ τής χριστιανικής οικογένειας καί τής κοινωνικής τάξεως. Κατηγο¬ 

ρείτο δ’ ό πατριάρχης Ταράσιος, διότι διά τής οικονομίας, μεθ’ ής ήνέ- 

χθη την παρανομίαν τοϋ βασιλέως, έβλαψε την τε εκκλησίαν καί την κοι¬ 

νωνίαν 2. Τοιοϋτος άγιον τών ζηλωτών μοναχών έπηΰξησε τάς προς αυ¬ 

τούς συμπάθειας τής κοινωνίας, ή άρξαμένη δέ κοινωνική έκλυσις και 
παράλυσις τών ηθών προύκάλει γενικήν διαμαρτυρίαν, άπευθυνομένην 

κυρίως κατά τοϋ προσιοπου τοϋ βασιλέως. 

ΓΙρός τούς διαμαρτυρομένους συμπαθώς έφέρετο ή βασίλισσα Ειρή¬ 

νη, ής ή πολιτική μερίς ένισχύετο καί έκ τής άλλης περί τε τά πολίτικα 

καί τά πολεμικά τοϋ Κωνσταντίνου ΣΤ'. άνικανότητος, Ιδίως έν τοις κατά 
τών Βουλγαρίαν πολέμοις εκδηλωθείσης. ?Αποτέλεσμα τής κορυφωθείσής 
κατ’ αύτοϋ δυσαρέσκειας υπήρξε, δυστυχώς, ή κατ’ Αύγουστον τοϋ 797 

έν τοις άνακτόροις τής Κων/πόλεως γενομένη έκτύφλωσις αύτοϋ,.μεθ’ ήν 
ή Ειρήνη άνέλαβε την μοναρχικήν εξουσίαν μετά τριετίαν διανοηθεΐσα 

νά συζευχθή τον νέον τής Δύσεως αύτοκράτορα Κάρολον Μ. 

Έκ τών πρώτων διαταγών τής Ειρήνης υπήρξεν ή απελεύθεροι σι; 

τών εγκαθείρκτων μοναχών καί ή εις τά ίδια επάνοδος τών εξορία των, 

ιδίως δέ τοϋ Πλάτωνος καί τοϋ Θεοδώρου. "Ενθερμος υποδοχή έγένετο 

είς αυτούς, ό δέ Πατριάρχης Ταράσιος, απαλλαγείς τής από τοϋ Κων¬ 

σταντίνου ΣΤ λ καταπιέσεως καί θεωρών δα ή περαιτέρω οικονομία επί 
τοϋ προκληθέντος ζητήματος έκ τοϋ παρανόμου γάμου ουδέ να πλέον 
είχε λόγον, έπιθυμών δ’ άμα καί νά συμβιβασθή, κατά την επιθυμίαν 

τής βασιλίσσης Ειρήνης, μετά τών μοναχών, έκήρυςεν άκυρον τον μετά 

ρής Θεοδότης δεύτερον γάμον του Κωνσταντίνου καί καθήρεσε τον εκ- 

τελεσαντα αυτόν Ιωσήφ. Ταυτοχρόνως 6 Πατριάρχης εξήγησε μέν τούς 

λόγους, δι’ οϋς μετεχειρίσθη μέχρι τοϋδε την «οικονομίαν», άλλ’ έδήλω- 

σεν δτι καλώς έπολιτεΰθησαν ό Πλάτων καί ό Θεόδο^ρος διαμαρτυρη- 

θέντες κατά τής παρανομίας. Τούτο άποκατέστησε την επικοινωνίαν 

τών μοναχών προς τον Πατριάρχην 3. 

1 Θεοδώρο υ, Βίος. Α, 19. Β, 14. Γ, 19. Επιστολή Β, 218. Ιγνατίου, 

Βίος Νικηφόρου, 160. 

2 Θεοδώρου. Επιτάφιος είς τήν έαυτοΰ μητέρα, 10. Επιστολή Α, 43. 

Θεοδώρου, Βίος, Α, 20. Β, 15. Γ, 20. 

3 Θ ε ο δ ώ ρ ο υ, Επιστολή Α, 21. 22. 30. 31. 32 καί άλλ. Θεοδώρου, Βίος, 

Β, 18. Α. 26, Επιτάφιος είς Πλάτωνα, 39, 
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Ό Πλάτων και δ Θεόδωρος επέστρεψαν εις την μονήν Σακκουδίω- 

νος εις ήν συνέρρευσαν ου μόνον οι ύπό τοΰ βασιλέως Ικδιωχθεντες εξ 
αυτής, άλλα καί πολλοί έξ άλλων μονών Ιπιθυμοΰντες νά μονάσωσιτ- Ιν 

τή δοξασθείοη μονή. Ή αδελφότης δμως αυτής μετά εν έτος παλιν διε- 

λόθη. Διότι οί “Αραβες κατά τάς επανειλημμένος αυτών Ιπιδρ^ομας εις 

τάς μικρασιατικός επαρχίας τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, τφ <98 προ- 

εχιόρησαν μέχρι τής Βιθυνίας*. Τούτου ένεκα οί τής μονής Σακκου- 

δίωνος μοναχοί ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν αυτήν και να κατα- 

φΰγωσιν εις Κων/πολιν. Ή βασίλισσα Ειρήνη εδέχθη αυτούς ευμενέστατα, 

παραχωρησασα αύτοίς πρός διαρκή διαμονήν την περιάκουστον εκτοτε 

γενομένην μονήν του Στουδιου. 

Ή μον'ΐ] τον Στονδίον. 

Κατά τον Ε'. αιώνα ό ΡιομαΤος πατρίκιος Στουδιος μεταβάς είς 
Κωνσταντινούπολιν ΐδρυσεν εν τή νοτιοδυτική γωνία αυτής, εν Ύψωμα- 

θείοις, ναόν είς τιμήν τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, παραχωρησας 
αυτόν είς τούς «ακοίμητους», ένεκα των άδιαλείπτοιν αυτών προσευχών 

οίίτω καλούμενους μοναχούς, οϊτινες κατοικήσαντες παρ’αύτον ίδρυσαν 

τήν φερώνυμον μονήν τοΰ Στουδιου ", 
Αΰτη λίαν ταχέως προήχθη καί διά τών πλουσίων χορηγιών του 

Στουδίου καί διά τής προσελεύσεως πολλών μοναχών. Έπί τής εικονομα- 

χίας οί Στουδϊται κατεδιώχθησαν, νέον δέ διωγμόν ύπέστησαν και επι του 

Κωνσταντίνου ΣΤ'. οΰτοις, ώστε κατά τήν νπ’ δψιν ημών περίοδον η μο¬ 

νή ήτο έρημος. Ταύτην παραλαβών ό Θεόδωρος ά>ς ηγούμενος των μετοι- 

κισθέντων μοναχών τής εγκαταλειφθείσης μονής Σακκουδίωνος εδοςασε, 

εκτοτε δέ Στουδίτης επωνομάσθη. 
Πλήθος μοναχών ποοσέτρεξεν είς τήν μονήν τοΰ Στουδιου, ινα τα- 

χθή υπό τήν χειραγωγίαν τού Θεοδώρου, δστις μεγάλας κατέβαλε προσ¬ 

πάθειας ποός οικονομικήν τής μονής επάρκειαν. Πρός τούτο Θεό¬ 

δωρός ού μόνον Ιξηκρίβωσε τά παλαιά κτήματα αυτής καί επηυξησεν 

αυτά διά νέων, άλλα διέταξεν δπως πάσαι ανεξαιρέτως αί εργασιαι γι- 

νωνται νπ’ αυτών τών μοναχών. Ύπήρχον μοναχοί φυτοκόμοι, κηπου¬ 

ροί, Αμπελουργοί, ηιυλεύοντες»-οί Ιν τοϊς μύλοις Εργαζόμενοι — πλοιο- 

ποροϋντες, Ιλαιοποιοΰντες, «κτηνΐται» καί καθόλου διά πασαν εργασίαν 

ειδικοί. Συνεπλήρωσε δ’ ό Θεόδωρος Ιν τή μονή τοΰ Στουδιου την εν τη 

1 Θεο φά νους, Χρονογραφία, σ. 473. 

2 Ά. Π α σπ άτ η. Βυζαντίναί μβλέται. Έν Κων/πολει 18ί7, σ.844. 

ρέτουΒαφείδου, ’Ένθ’ άν. «Έ*χλησ. Αλήθεια*, 1881. σ. 271-2. 

Ό άγιος Θεόδιορος Στουδίτης. 

χον Σακκουδίωνος άρξαμένην μεταρρύθμισιν τής μοναστηριακής ζωής, 

ώς βάσιν εχων πάντοτε τάς διατάξεις τοΰ Μ. Βασιλείου καί άλλων οσίων 

και πατέρων και δ ή τον σκοπόν τής μοναχικής ζωής 1 2. 

Κατά τον Θεόδωρον, σκοπός αυτής είναι ή ηθική τελείωσις καί σο:>- 

τηρία τής ψυχής, ήτις, άν μή αδύνατος, δύσκολος όμιυς καθίσταται έν τδ) 

κόσμιρ έν μέσα) τών μυρίων βιωτικών μερίμνων. Μεταξύ δέ τών διαφό¬ 

ρων τρόπων τής μοναχικής ζωής άνιοτερον μέν ό Θεόδωρος θεωρεί τον 

«κοινοβιακόν», επικρίνει δέ τούς λοιπούς τρόπους, επομένως αί διατά¬ 

ξεις αυτού εχουσιν ύπ’ όψιν κυρίως τον κοινοβιακόν βίον. Κατ’ αύτάς, δ 
τό πρώτον είσαγόμενος είς τήν μονήν δέον νά μείντ) είς τον ξενώνα αυ¬ 

τής δυο ή τρεις εβδομάδας δπως παρακολούθηση καί μάθη τήν μοναχι¬ 

κήν ζωήν. Έάν θέληση νά είσέλθη είς αυτήν, κατατάσσεται δι’ ιδιαιτέ¬ 

ρας τελετής τοΰ «προσχήματος» ή «πρωτοσχήματος», μετά δοκιμασίαν 

δέ, παρατεινομένην συνήθως έπί τριετίαν, έτελειτο καί ή τελετή τής μο¬ 

ναχικής κουράς, ήτις υπό τοΰ Θεοδώρου έθεωρειτο ό)ς έν τών μυστηρίων 
τής Εκκλησίας. Παρά δέ τήν ΰπάρχουσαν διάκρισιν μεταξύ τοΰ «μικρού» 

καί τοΰ «μεγάλου σχήματος», δ Θεόδωρος παρεδέχετο έν μόνον σχήμα. 

Θεωρών δ’ αυτό ώς μυστήριον, έχον τήν αυτήν οίαν καί τά λοιπά μυστή¬ 

ρια δύναμιν, έφρόνει ότι ή αποβολή αύτοΰ ίσοδυνάμει πρός τήν αποβο¬ 

λήν τοΰ βαπτίσματος. Θί αποδεχόμενοι τον μοναχικόν βίον άνελάμβανον 
ώρισμένας υποχρεώσεις, ών σπουδαιότεραι ήσαν α') άποταγή από τοΰ κό¬ 

σμου, β') σωφροσύνη, γ') μετριότης έν πάσι καί εγκράτεια, δ') εργασία 

καί ευσεβείς ασκήσεις, ε') «όμοκτημοσύνη», ζ') κοινή τράπεζα, ζ') πνευ¬ 

ματική αλληλεγγύη, η') ΰπακοή καί υποταγή. 

Περί τούτων πάντιον ό Θεόδα)ρος Στουδίτης διέγραψε λεπτομερεστά- 

τας διατάξεις, πρός μετάγγισιν δ’ αυτών είς τήν ζωήν τών μοναχών έδέ- 

ησε νά καταβάλη μεγίστας προσπάθειας, έργφ και λόγφ διηνεκώς διδά¬ 

σκων. 'Ως ήτο δ’ ακόλουθον ή μεγάλη διοικητική ικανό της, ήν άπέκτη- 

σεν, δ ένθερμος ζήλος, ή αδάμαστος θέλησις καί ή δραστηριότης, ή θε¬ 

ωρητική άνάπτυξις καί δ πρακτικός νους, ή απέραντος τής ανθρώπινης 
ψυχής γνώσις καί ή προσωπική ασκητική εμπειρία, πάντα ταΰτα κατέ¬ 

στησαν αυτόν Ιδεώδη ηγούμενον. Καθ’ ολοκληρίαν άφοσιωθείς είς τό 
έργον αύτοΰ κατέστησεν αυτό σκοπόν τής έαυτοΰ ζωής. Αί θαυμάσιαι 

4 Περί της εσωτερικής διοργανώσεως της μονής Στουδίου καί τών μοναστι¬ 

κών όρων καί διατάξεων τοΰ Θεοδώρου ενδείξεις έχομεν προ παντός έκ τών συγ¬ 

γραμμάτων αΰτοΰ καί τών βιογραφιών, μάλιστα δ’ έκ τών κατηχήσεων αύτοΰ- 

πρβλ. β ο 1) γ ο ο 1 ο η 8 1ί ν, ’Ένθ’ άν. I, 398—590. Η α η 3 ΐι 6 γ γ. ’Ένθ’ άν. 

σ. 19 έξ. Ο γ ο 3 3 ο η, "Ενθ' άν. σ. 63 έξ. Επίσης Ύποτύπωσιν Καταστάσεως Μο¬ 

νής Στουδιου, Μί&ηε, 99, 1704 έξ. 



Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου {ϊ'} 

«κατηχητικαί» προς τούς μοναχούς όμιλίαι καί αί πολυπληθείς επιστσ- 

λαί Ιξεικονίζουσι ζωηρότατα την έκτακτον αυτού δρασιν. Προσωπικως 

εποπτεύουν πάσαν την κίνησιν τής μονής καί τάς εργασίας των μονάχων, 

Ιμερίμνα ταύτοχρόνως καί εν τοΐς μάλιστα περί τής ηθικής αύτίον αγω¬ 

γής. 'Υπήρξε, κατά τινα των συγχρόνων αύτφ βιογράφονν «θαυμαστός 
βου/.ηφόρος, πολυειδής καί μυριόνους τή κυβερνήσει», μερίμνων περΚτών 

μοναχών ώς περί ιδίων τέκνων, πολλούς καταβάλλουν μόχθους, όπως 

προσαρμόση αυτούς προς τάς διατάξεις τής ύπ’ αυτού διαγραφείσης μονα¬ 

χικής ζωής. Επέτυχε δέ τής εφαρμογής αυτών ού μόνον εν τή μονή τοϋ 

Στουδίου, άλλα καί εν ταΐς άλλαις μοναΐς, αΐτινες αυτήν Ιμιμήθησαν. 

’Άλλως τε πολλοί τών Στουδιτών έγίνοντο ηγούμενοι καί μοναχοί άλ- 

λοον μονών. 

ΤΗτο δέ μεγάλη καί εύεργετικοιτάτη ή έπίδρασις τής μονής Στον- 

δίου επί την κοινωνίαν. Παρ’ αυτή ίδρύθη σχολή διά τούς παϊδας, ενί\ 

εδίδασκον οί μοναχοί. Μεγάλη δέ ήτο καί ή συρροή τών προσερχομένοη- 

εΐς την μονήν λαϊκών προς Ιξομολόγησιν, ή αΐτησιν συμβουλών τών πτω¬ 

χών δπως λάβωσι βοήθειαν. Έν τώ μοναστηριακή) ξενώνι κλειστοί ξένοι 

ετύγχανον ξενίας καί περιποιήσεως. Ό Θεόδωρο; συμμετείχε πάσης 
πνευματικής ή φιλανθρωπικής κινήσεως εν Κων/πόλει, προσδίδων αυτή 

ηθικώς τάσεις προς τελείωσιν τών συμμετεχόντων. Μέλος γενόμενος συλ¬ 

λόγου τίνος προς ταφήν τών απόρων, κατώρθωσε να μεταβάλη αυτόν εις 

ήθικοκοινωνικόν καί παιδαγωγικόν, άμα δέ καί θρησκευτικόν σύνδε¬ 

σμον1 2. Ξένος ών προς πάσαν αύλοκολακείαν καί' δουλοφροσύνην, εθρι- 

σκεν ευκαιρίας, ϊνα παρέχη συμβουλάς εις τούς ανώτερους-λειτουργώυ„ 

τοϋ κράτους 3. Προς τοΐς άλλοις έγραφε καί προς την βασίλισσαν Ειρή¬ 

νην. ’Έν τινι επιστολή επαινεί αυτήν διά την Ιλάττώσιν τών φόρων καί 

άλλας άγαθάς πράξεις3. Πάντως δ’ ί) Θεόδωρός, δπως και άλλοι ι^δέν 

επίστευεν δτι η Ειρήνη συμμετέσχε τής εκτυφλώσεως τού υιού πότης 
Κωνσταντίνου ΣΤ'. Επαινεί δ’ αυτήν καί μετά τον θάνατον αυτής άπο- 

καλών «χριστοφόρον» 

Ή άπομ,άκρυνσις τής Ειρήνης έκ τής. αρχής άνέκοψε, προς καιρόν, 

τήν έκτακτον προοδον τής μονής Στουόίου. 

1 Επιστολή Α, 13. 

2 Έίΐΐστο?τή Α, 44. Β, 148. 207. 17ο. 

5 Επιστολή Α. 7. . 

4 Γε ω ρ γ,ί ο υ ιι ο ναχ ο υ. Χρονικόν (εκδ. Βοογ)., σ.,77. 

5 Επιτάφιος είς Πλάτωνα, 21. 

?0 άγιος Θεόδοορος Στουδίτης. 1$ 

Διωγμοί τών μοναχών καί κακώσεις. 

Τή 31 Όκτιυβρίου 802 δι’ επαναστάσεοις άνεκηρύχθη βασιλεύς ό 
Νικηφόρος Αλ γενικός λογοθέτης (Υπουργός τών Οικονομικών) (802— 

811), ή δέ Ειρήνη έξωρίσθη κατ’ άρχάς μέν είς τήν νήσον Πρίγκηπον, 

ειτα δ’ εις τήν Λέσβον, οπού τή 9 Αύγουστου 803 έτελεΰτησεν ι. 
Ώς προς τό θρησκευτικόν ζήτημα ό Νικηφόρος είχε τά φρονήματα 

τών προκατόχων αυτού είκονομάχων βασιλείαν, άλλα δέν έξίχθη είς άκρό- 

τητας.’Ήθελε μέν τήν κατάργησιν τών εικόνων, ούχι όμως και άλλων εκ¬ 

κλησιαστικών εθίμων, ούδ? άπέκρουε τον μοναχισμόν. Ήξίου νά επιβάλ¬ 

λεται δεσποτικώς επί τής εκκλησίας, επηύξησε τούς φόρους, ούς ειχεν 
ελαττώσει ή Ειρήνη, καί επέβαλε φόρους επί τών επισκοπών καί επί τών 
μοναστηρίοον, προστατεόσας ούχ ήττον τήν μονήν Στουδίου", Τά κατα- 

θλιπτικά αυτού μέτρα προύκάλεσαν δυσαρέσκειας. 

Τή 18 Φεβρουάριου τελευτήσαντος τού Πατριάρχου Ταρασίου ό βα¬ 

σιλεύς υπέδειξε, προς τοΐς άλλοις, ώς άξιον Πατριάρχην τον Θεόδωρον 
Στουδίτην, οστις ήρνήθη μέν νά δεχθή τό άξία>μα, υπέδειξε δέ δι’ επιστο¬ 

λής αυτού προς τον βασιλέα όποιος τις εδει νά είναι ό μέλλων Πατριάρ¬ 

χης, υπό τίνων προσόντων νά περικοσμήται καί κατά τίνα νά έκλεγή τρό¬ 

πον, τή συμμετοχή τών μοναχών 3. Ό βασιλεύς όμως, ολως αύθαιρέτως 
καί άνευ τής τηρήσεως τών κανονικών διατάξεων, εξέλεξε Πατριάρχην 
Κων/πόλεως τον μετριοπαθέστατον και μετριόφρονα, άμα δέ καί ελλόγι¬ 

μόν τα τον Νικηφόρον ΑΙ (806—815). 

Οι Στουδίται διεμαρτυρήθησαν, αντικανονικήν θεωρήσαντες τήν εκ¬ 

λογήν τού Πατριάρχου μόνον υπό τού κοσμικού άρχοντος καί τήν άμε¬ 

σον χειροτονίαν αυτού από λαϊκού εις τά ιερατικά αξιώματα μέχρι τού 
ανώτατου4. Άγανακτήσας δ5 ό βασιλεύς ήθέλησε νά έξορίση πάντας τούς 

Στουδίτας, άλλ’ ήρκέσθη νά περωρίση μόνον τον Πλάτωνα, τον Θεόδω¬ 

ρον καί τινας άλλους κατά τάς ημέρας τής χειροτονίας καί έγκαθιδρΰ. 

σεως τού νέου Πατριάρχου. Ή χειροτονία έγένετο τή 12 Απριλίου 806 

1 Θ ε ο φ ά νους, Χρονογραφία, σ. 476—480. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο υ- 

λ ο υ, *Ένθ·* άν. Γ, β, σ. 148. 

2 Θ ε ο σ τ η ρ ί κ τ ο υ, Βίος Νικήτα, έν ΑοΙα δ&ηοΙοηιΐΉ, Αρπί. I. I. § 81. 

Θεοδώρου Σ τ ο υ δ ί τ ο υ, Βίος, Α, 43. Β. 25. Γ, 43 Θ ε ο φ ά ν η ς, 489. Επι¬ 

στολή. Νικηφόρου Πατριάρχου προς Λέοντα, Μί^ηο, 100, 197. 

3 Επιστολή Α. 16. 
4 Ιγνατίου, Βίος Νικηφόρου § 142—154. Νικηφόρου, Επιστολή 

προς Λέοντα, Μί^ηβ, 100, 173-176. Θεοφάνονς, Χρονογραφία, σ. 481. Λ έ- 

ο ν τ ο ς Γραμματικό ϋ, Χρονικόν, Μί^πβ, 121, 917. Ζ ω ν α ρ ά. Χρονικόν, 

Μί^ηε, 134, 1357- Ιίρβλ. Β γ έ 1ι ί β γ, Ικι ^αετβΐΐβ ίπι&£65, σ. 29. 



16 Χρυσοστόμου Παπαδοπουλου (γ) 

κατά την ημέραν τού Πάσχα· ασκοπον δέ θεωρήσαντες τον κατ’ αϊτόν 

αγώνα οί Στουδϊται άνεγνώρισαν αϊτόν καί άφέθησαν ελεύθεροι Κ 
Δυστυχώς όμως δ βασιλεύς, δστις άλλοτε παράνομον έθεώρει τον 

πολυθρύλητου τοΰ Κωνσταντίνου ΣΤ'. γάμον, ένεκα πολίτικης υπηρεσίας, 

ήν παρέσχεν ο τελέσας αϊτόν Ιωσήφ, ήθέλησε ν’ άποκαταστήαη αυτόν 

διά τον νέου ΙΊατριάρχου εις τό. Ιερατικόν αξίωμα άφ’ οΰ ειχεν εκπέσει. 
Ό Πατριάρχης «νθίστατο, κατ’ άρχάς, άλλ’ ΐν’ άποφυγη τάς περαιτέρω 

πιέσεις, κατ’ Απρίλιον τού 806 συνεκάλεσε Σύνοδον έκ Ιό Επισκόπων, 

ήτις, κατ’ οικονομίαν, προς αποφυγήν μειζόνων κακών εκ της επιμονής 

τοΰ βασιλέως, συναινέσει καί τού Πατριάρχου, άποκατέστησε τον Ιω¬ 

σήφ είς τύ Ιερατικόν αυτοί άξίωμα 2. Διά τής πράξεις δμοις ταύτης δεν 

συνεχωρήθη μόνον δ επί πολύ, άλλως τε, τιμωρηθείς Ιωσήφ, αλλα πα- 

ρεστάθη νόμιμος καί κανονική ή υπ’ αυτού γενομένη τέλεσις του γάμου 
του προρην βασιλέως. Τούτου ένεκα οί Στουδϊται, μετά προηγηθεϊσαν 

σύσκεψιν, ήρξαντο διακόπτοντες την προς τον Ιωσήφ, τον Πατριάρχην 
καί τον βασιλέα Νικηφόρον εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν εϊς ένδειξιν 

διαμαρτυρίας κατά τών αποφάσεων τής Συνόδου τοΰ 806,^ δι' ευρυτατης 
δ’ αλληλογραφίας δ Θεόδωρος Στουδίτης8 προσεπάθησε νά δικαιολογήση 

την πράξιν τών Στουδιτών, ών τό παράδειγμα καί πολλοί άλλοι Ιμιμή- 

θησαν μοναχοί. Ό βασιλεύς, μή δυνηθείς νά μεταπείση τούς άνθισταμέ- 

νους, έν τελεί τοΰ 808 ή έν αρχή τοΰ 809 συνεκάλεσε Σύνοδον, όπως δι- 

κάση τούς αρχηγούς τών Στουδιτών, εν οις καί τον αδελφόν τοΰ Θεο- 

διόρου Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης Ιωσήφ. Έν τή Συνόδφ φαίνεται 

δτι δεν παρεστη ο Πατριάρχης. Ό Θεόδωρος Στουδίτης μετά τής διακρι- 

νούσης αυτόν τόλμης τον ιερέα Ιωσήφ άπεκάλεσεν έν τή Συνόδφ «μοι- 

χοζεύκτην», κατ’ οΰδένα δέ τρόπον αϊτός καί οί λοιποί Στουδϊται έπεί- 

σθησαν, κατά την άξίωσιν τής Συνόδου, νά κοινωνήσωσιν αϊτφ 4. ΤΙ 

Σύνοδος άντετάχθη κατ’ αυτών ζωηρώς άποφανθεΐσα κατά τάς άκριβε- 

στέρας ενδείξεις, ότι α') επιτρέπεται εν τώ συμφέροντι τής εκκλησίας νά 
γίνωνται αποκλίσεις τών κανόνων καί εξασθενήσεις τούτων, κατά τό 
παράδειγμα τών Πατέρων, οϊτινες μετεχειρίζοντο «την οικονομίαν»· β') 

εΐδικώτερον, οί κανόνες μεταβάλλονται εν ανάγκη καί προς αγαθόν σκο¬ 

πόν έν σχέσει προς τούς βασιλείς1 7 ) τό δικαίωμα τής μεταβολής ανήκει 
εις τούς Τεράρχας, ή οί Τεράρχαι έχουσιν εξουσίαν νά μεταχειρίζωνται 

τούς κανόνας κατά τήν κρίσιν αυτών1 δ') ό γάμος τοϋ Κωνσταντίνου ΣΤ . 

ΰπήρξεν «οικονομία» σωτηριώδης διά τήν Εκκλησίαν ε') δ Ιωσήφ δεν 

ι 0 εοδώρου, Έζτΐ-στολαί, Α, 2ο. 28. 30. 
2 Αύτό'ίΗ. Α, 25. 33. 43. Μ α η 8 ί, XIV. 13—14. 

Θεοδώρου, Έπιστολαί, Α, 22. 24. 26. 28. 33. 

4 Μ α η 5 XIV, 15—16. 
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είναι ένοχος και δέον ν’ άποκατασταθή έν. τφ ίερατικφ αν τοΰ ά^ιώμαη* 

αχ') ανάθεμα τφ μή ά^οδεχομένφ τήν «οικονομίαν» τών αγίων (και των 

συνοδικών" αποφάσεων)· ζ') εΐδικώτερον, ό Θεόδωρος, δ Αρχιεπίσκοπος 

Ιωσήφ καί οί λοιποί, μή αποδεχόμενοι τάς συνοδικός αποφάσεις καί έπι- 

ιιένοντες έν τώ σχίσματι καί τή παρασυναγωγή, δέον ν’ άναθεματισθώσι 

καί καθαιρεθώσι1. 

Τοιαύτας προφανώς έλαβεν αποφάσεις η Σύνοδος εκείνη εναντίον 

τής τών Στουδιτών «ακρίβειας τών κανόνων», όπως συντρίψη τήν άντί- 

στασιν αϊτών, Ιλπίζων δ’6 Θεόδωρος δτι δ Πατριάρχης, μή συμμετα- 

ο7οη' τή; Συνόδου, ήδύνατο ν’ άποτραπή από τής εφαρμογής τών απο¬ 

φάσεων αυτής, έγραψε προς αϊτόν έκ μέρους εαυτού καί τοΰ Πλάτω¬ 

νος επιστολήν2. Άλλ’αί αποφάσεις εκυρώθησαν, δ δέ βασιλεύς διέταξεν 

αμέσως ν’ άπαχθώσιν εις τήν έ'ξω τής Κων/πόλεως μονήν «τοΰ ’Αγαθοί», 

είτα δέ είς τήν τοΰ αγίου Μαμαντος8 οι Στουδϊται Θεόδωρός, Πλατιοί, 

Καλόγηρος καί δ Θεσσαλονίκης Αρχιεπίσκοπος Ιωσήφ καί ν’ άναγνώ- 

σαισιν είς αυτούς τάς αποφάσεις τής Συνόδου. Μετά τούτο έξορισθέντες 
είς τάς Πριγκηπονήσους Ιφυλακίσθησαν, κεχωρισμένως απ’ αλλήλων*. 

Άλλα καί οί λοιποί Στουδϊται κατά διαταγήν τοϋ βασιλέως διεσκορπί- 

σθησαν, ομοίως δέ κατεδιώχθησαν καί οί συμφωνοΰντες αϊτοΐς. Ή μονή 

τοΰ Στουδίου έμεινεν έρημος. Ό δέ Θεόδωρός, μετά πάσης αυστηρότητος 

περιορισθείς έν τή νήσφ Χάλκη-5, καρτερικώς ύφίστατο πάσαν στέρη- 

σιν. Μεγάλην ήσθάνετο παραμυθίαν κοινωνών τών άχράντων μυστηρίων 

κΐίθ’ Ικάστην ήμέραν καί έχαιρεν επί τοΐς παθήμασιν, άναλογιζόμενος 

δτι ταϋτα ύφίστατο υπέρ τοΰ δικαίου καί τής αλήθειας. Ουδ έπαυσεν, 

ώς ήδύνατο, ελέγχων τήν αυθαίρετον τοϋ βασιλέως επέμβαση- είς τά εκ¬ 

κλησιαστικά πράγματα καί τάς αντικανονικός τής Συνόδου τοΰ 808—809 

αποφάσεις, μή διστάζων ν’ άποκαλή αυτήν «μοιχοσύνοδον», «μοιχοκύ- 

ρωτον σύνοδον», «συνέδρων μοιχαιμένων» 6. Νιφάδας επιστολοη- έξαπο- 

λύων έκ τής ειρκτής αϊτού, προσεπάθει νά κίνηση τήν δλην εκκλησίαν 
είς κατάκρισιν τών έν Κων/πόλει γενομένων. Έγραψε δέ καί προς τον 

1 Θεοδώρου, Έπιστολαί, Λ, 33. 34. 36. 39. 48. 

2 Επιστολή Α, 30. 
8 Μ α τι π, ’ΈτΟ’ άν. σ. 22. 38. 74, 81 καί αλλαχού. 
I Θ Ρ ο ιρ ά ν ο υ ς. Χρονογραφία, σ. 484, Γ ε ίο ρ γ ί ο υ Μ ο ν α χ ο ν, Χρο¬ 

νικόν, Μί-ηβ, 110, 976. Γεωργίου Κε-δρηνοΰ, Χρονικόν, Μΐ-ηο 121. 920. 

5 Πιθανώς έν τή μονή τής Θεοτόκου, Μ α γ ί π, ’ΈνίΓ αν. σ. 35. Ογο υδ οιι, 

’ΈνίΓ άν. σ. 57. Πρβλ. Ο. 8 ο 5 1 η ηι 5 β τ 8 6 γ» Ρβ8 ίΐ68 ά68 Ρηπείϊ3’ Ραη3’ 1884 

σ. 105 έ£. , , 
6 Έπιστολαί. Α, 33. 36. 37. 48. 53. Β, 267. 276. 279. 28ο. 29, κα. α/.Λ. 
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Επίσκοπον Ρώμης Λέοντα Γ". (795—816), τήν έπέμβασιν αυτού επικα¬ 

λούμενος 4. 
Διά των τοιούτων του Θεοδώρου ενεργειών έμορφώθη ισχυρά εκ¬ 

κλησιαστική μερίς, ής τό κέντρον άπετέλουν πάντοτε, εις χιλίους συμπο- 

σουμενοι, οι Στουδΐται, έτοιμοι νά θυσιασθώσιν υπέρ του ακατάβλητου 

αρχηγού αυτών. 

Άλλα καί άλλως ή θέσις του βασιλέως Νικηφόρου δυσχερέστερα καθ' 

έκάστην καθίστατο, ένεκα τής αύστηρότητος αυτού περί τήν επιβολήν 

νέων φόρων καί ένεκα των ατυχημάτων εν τοις πολέμοις, ούς διεξήγα- 

γεν. Έν τή Άσία, θελήσας ν’ απαλλαγή των φόρων, ούς επί τής Ειρή¬ 

νης τό κράτος υπεχρεώθη νά δίδη έπονειδίστως εις τους Άραβας, ών 

τότε ήρχεν 6 περιφανής Άρούν-άλ-Ρασίντ (786—809), επαθεν ήττας καί 

υπεβλήθη είς νέους ταπεινωτικούς ορούς. Μόνον ό ταχέως έπελθών θά¬ 

νατος τού Άρούν-άλ-Ρασίντ άπήλλαξε τό Ελληνικόν κράτος μειζόνων 
κακών2, Τω 807 οί έν Άχαΐφ καί Αρκαδία προσωρινώς έγκαθιδρυμένοι 
Σλαύοι επιδρομείς, έπαναστάντες κατά των Ελλήνων, έπολιόρκησαν 

τάς Πάτρας, άλλ’ έπαθον παντελή καταστροφήν διά τολμηράς εξόδου 

των πολιορκουμένων. Οι ολίγοι έπιζήσαντες Σλαύοι έγένοντο δούλοι τού 
αγίου Άνδρέου, ήτοι τής Μητροπόλεως των Πατρών, διότι είς τον "Α¬ 

γιον Άνδρέαν άπεδόθη τό θαύμα τής καταστροφής των βαρβάρων, οίτι- 

νες έκτοτε εξηφανίσθησαν έκ τής Ελληνικής Πελοπόννησου3. Άλλ’επι¬ 

κίνδυνοι καθίσταντο όσημέραι οί έκσλαυϊσθέντες Βούλγαροι, δ δέ βασι¬ 

λεύς Νικηφόρος τω 811 επέβαλε διά τον επικείμενον κατ’ αυτών πόλε¬ 

μον νέους φόρους. Προ τής άναλήψεως τής εκστρατείας ζητήσας νά συμ- 

βιβασθή μετά των Στουδιτών, διέταξε νά μετακομίσωσι τούς παθειργ- 

μένους αρχηγούς αυτών εις τι των περιχώρων τής βασιλευούσης. Εκεί 
έπισκεφθέντες τον Θεόδιυρον έκ μέρους τού βασιλέως ανώτατοι τού κρά¬ 

τους λειτουργοί, προσεπάθησαν νά πείσωσιν αυτόν είς συμβιβασμόν. Ό 

Θεόδωρος έδέχετο τον συμβιβασμόν μόνον υπό τον ορον νά μετανοήση 

ό βασιλεύς έφ? οΐς έπραξε. Προειπε δ’ οτι, άν δεν μετανοήση, δεν θά έπι- 

οτρέψη εκ τού πολέμου, ον έμελλε νά επιχείρηση. Ό συμβιβασμός δεν 
έπήλθεν, ό δέ βασιλεύς Νικηφόρος έπιτυχώς μέν κατ’ άρχάς ήγωνίσθη 

κατά των Βουλγάρων, ών ηγείτο δ Κρούμος4, ύπερβάς τον Αίμον, αλλά 

ι Έπιστ. Α, 33, 

* Κ. Παπαρρηγοπούλου, ’Ένθ* άν. Γ, β, σ. 155—157. 

3 Σ τ, Ν. Θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ, Ρ0 απόστολος Άνδρέας, *Αθ. 1899, σ. 61 έξ. 
Κ. Παπαρρηγοπούλου, ’Ένύ·5 άν. σ. 170—172. 

4 Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός, όπερ διηγείται έκτος άλλων ό χρονογρά¬ 

φος Ζ ω ν α ρ ά ς, (*Ενθ’ άν. σ. 1365), καθ’ ό, του Κρουμου ζητοΰντος προς άπο- 

Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ή 

κυκλωθείς εντός δάσους υπό ελλοχεύονται ν Βουλγάρων καί γενναίως άγω- 

νισθείς έφονεύθη. Ό Κρούμος μετεποίησε τό κρανίον τού "Ελληνος βα- 

σιλέως είς ιδιαίτερον αυτού ποτήριον, καταδιοΥξας δέ τον Ελληνικόν στρα¬ 

τόν προσχώρησε μέχρις Άδριανουπόλεως καταστρέφουν καί διαρπάζων 1. 

Ό υιός τού Νικηφόρου Σταυράκιος έκ σοβαράς πληγής, ήν έλαβε 

κατά τάς προς τούς Βουλγάρους μάχας, δεν ήδυνήθη νά έγερθή εκ τής 

κλίνης, έτελεΰτησε δέ τή 11 Ιανουάριου 812 γενόμενος έν τω μεταξύ 
χρόνφ μοναχός. Βασιλεύς άντ’ αυτού άνεκηρΰχθη ό γαμβρός τού Νικη¬ 

φόρου Μιχαήλ Αλ Ραγκαβέ (811—813), λίαν ασθενής τον χαρακτήρα και 

ανίκανος. Ό Μιχαήλ είχε μέν είκονομαχικά φρονήματα, αλλά διετέλεσεν 

υπό τήν έπίδρασιν τής ορθοδόξου μερίδος διά τού μαγίστρου Θεοκτίστου, 

τού έργασθέντος υπέρ τής έπικρατήσεως αυτού κατά τού Σταυρακίου -, 

Ό Θεόκτιστος ήτο φίλος τού Θεοδώρου Στουδίτου, δθεν έκ των 

πρώτων τού νέου βασιλέως ενεργειών ύπήρξεν ή έκ τής εξορίας άνάπλη- 

σις των Στουδιτών. Συγκροτηθείσης δ’ έν αρχή τού 812 Συνόδου καί κα- 

ταδικασθέντος αύθις τού Ιωσήφ, κατέστη δυνατόν νά συμβιβασθώσιν οί 
Στουδΐται μετά τού Πατριάρχου Νικηφόρου Ή μονή τού Στουδίου 

έπληρώθη πάλιν μοναχών, ήρξατο δ’ έν αυτή νέα μεγάλη πνευματική πί- 

νησις υπό τήν χειραγωγίαν τού Θεοδώρου, ούτινος καί έξω τής μονής επί 

τε τής εκκλησίας καί τής κοινωνίας ή έπίδρασις υπήρξε μεγάλη. Οταν ο 
βασιλεύς Μιχαήλ έξέδωκε διάταγμα περί τιμωρίας των συνταρασσόντων 

τό κράτος αιρετικών Παυλικιανών διά θανάτου, έντονος ηκούσθη ή κατα 

τής τοιαΰτης διαταγής διαμαρτυρία τού Θεοδώρου, ύποδείξαντος δτι δέν 

έπρεπε νά καταδικάζονται είς θάνατον οί αιρετικοί4. 

Άλλ’ό Μιχαήλ δέν έβασίλευσεν επί μακρόν. Ό ατυχής αυτού κατά 

των επιδρομέων Βουλγάρων πόλεμος κατέδειξε τήν αδράνειαν καί τήν 

ανικανότητα αυτού. Τρεις γενναίοι αρχηγοί τού Ελληνικού στρατού, ό 

Λέων Αρμένιος,— οΰτω καλούμενος διότι έξ Αρμενίας κατηγετο,— Μι- 

γατιλ 6 Παωλανών η Φούξ καί Θωμάς ό Καππαδόκης, καθήρεσαν τού 

φυγήν του πολέμου, τήν παράδοσιν των εις Κ/πολιν καταφυγόντων Βουλγάρων 

προσφύγων. «6 μέν Πατριάρχης και οί αρχιερείς συνεβοΰλευον έκδοϋναι τους πρόο- 

ψυγας.οί δέ περί τον βασιλέα καί ό Στουδίτης Θεόδωρος τάς σπονδάς άπη- 

γόρευον, λέγοντες μή δείν έκδουναι τούς πρόσφυγας . . . *. Κατά τον Ιν ε.δ ρ η- 

ν ό ν, ("Ενθ3 άν. σ. 936) καί -ό Πατριάρχης Νικηφόρος συνετάσσετο προς τήν 

γνώμην των φρονούντων οτι έπρεπε νά έκδοθώσιν οί πρόσφυγες είς τον Κροΰμον. 

1 Κ. Παπαρρηγοπούλου, ’Ένθ’ άν. Γ, β, σ. 177. 

3 Αυτόθι, σ. 177 έξ. 
3 Θ ε ο δ (ό ρ ο υ, Έπιστολαί. Β, 127—218. 

4 Αυτόθι, Β, 155. Θεοφάνους. Χρονογραφία, σ. 495. Ν ι κ η φ ό ρ ο υ. Γ, 

Αντιρρητικός, Μί^ηε, 100, 509. 
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βασιλικού αξιώματος τον Μιχαήλ καί εκ κοινής συμφωνίας άνέδειξαν βα¬ 

σιλέα τον πρώτον έξ αυτών Λέοντα Ελ .(813-820)Ό τέως βασιλεύς 
Μιχαήλ προσήλθεν εις τον μοναχικόν βίον. Ή δέ ζωή τής περιπυστου 

μονής τού" Στουδίου σιινεσκιάσθη εκ του θανάτου τοϋ οσίου Πλάτοι- 

νος, δστις πλήρης ήμερων έτελεΰτησε τον βίον ΐή 4^ η δΐΙ Απριλίου 

8149. Ό Θεόδοιρος Στουδίτης Ιξηκολοϋθει το έν αυτή έργον αυτοΰ. 

Άνανέοοβις της ειαονοιιαχίας ε^ιϊ Λεοντος Ε. 

Ό Λέων Ελ κατά τά δυο πρώτα ετη τής βασιλείας αυτοΰ είχεν 

εστραμμένην την προσοχήν εις τον πόλεμον κατά των Βουλγάρων, ους 

καί ένίκησε κατά κράτος περί την πόλιν Μεσημβρίαν τή 1ϊ^ Απριλίου 
814. Ταύτοχρόνως δέ προέβη εις εσωτερικήν διοργάνωσιν τής Έλ?.ηνικής 
αυτοκρατορίας. Έβελτίωσεν έκ πάσης επόψεως την διοίκησιν δι’ αυτο¬ 

πρόσωπων παρατηρήσεων καί μελετών, διά τοϋ διορισμού αρίστων υπαλ¬ 

λήλων, άποκατέστησε την δικαιοσύνην καί ανέπτυξε καθόλου έκτακτον 

δραστηριότητα έν τή κυβερνήσει, άριστος άναδειχθείς ήγεμων. Λεν ήτο 

δέ δυνατόν νά μή στρέψη τήν προσοχήν αυτοΰ καί εις τά της εκκλησίας 

ζητήματα καί δι’ άλλους μέν λόγους, αλλά καί διότι επί τοΰ προκατόχου 

αυτού Μιχαήλ, ενεκα των πολεμικών ατυχημάτων, ένισχύθη ή είκονομα- 

χική μερίς”. Κατά τάς άλλεπαλλήλους ήττας τοΰ ανικάνου εκείνου βασι- 

λέως ό στρατός προσέτρεχεν εις τήν λάρνακα τοΰ Κωνσταντίνου Ε . εξαι- 

τούμενος τήν βοήθειαν τοΰ γενναίου εκείνου στρατηλάτου καί ποτέ άπε- 

πειράθη ν’άναβιβάση εις τον θρόνον τυφλόν αυτοΰ υίόν.Λεληθότως παρα 

τφ στρατιό ήρξατο επικρατούσα ή ιδέα οτι μόνον έκ τής άναβιώσεως τής 
εικονομαχίας καί εξ είκονονομάχων βασιλέων έμελλε νά έξαρτηθή ή σω¬ 

τηρία τοΰ κράτους 3. Εις τήν είκονομαχικήν μερίδα, τήν διαδιδουσαν την 

ϊδέαν ταΰτην, ώφειλεν ό Λέων Ε'. τό αύτοκρατορικόν αξίωμα. Εντεύ¬ 

θεν δ’ ήρξατο πάλιν άπ’ αυτοΰ έτι μάλλον Ινισχυομένη ή μεταρρυθμι- 

στική μερίς4. Εις αυτήν εισέρχονται οι αύλικοί, ό στρατός, άνθρωποι 
συνδεόμενοι ώς εκ τοΰ επαγγέλματος αυτών μετά τοΰ θεάτρου και τοΰ 

ιπποδρόμου, ό αργός καί πεινών όχλος, πολλοί έτι των επισκόπων καί 

ι Θ ε ο φ ά ν ο ν ς, Χρονογραφία, σ. 500—1 · Κ. Παπαρρηγοποΰλου, 

’Ένθ’ άν. Γ, β, σ. 190 έξ. 
2 ϋοΐ)Γθθ1οιΐ8ΐί7, "Ενθ’ άν. I, 723 έξ. 

3 Ε. Β Γ ό 1ι ί 6 Γ, Κα ςΐ!6Γβ11ε άεΒ ίιη&^εδ. Ραηδ 1904, σ. 40. 

4 Κ. Παπαρρηγοποΰλου, ’Ένθ’ άν. 206 έξ. Α. Λ. V & β ί 1 ί β ν, 

ΗΪ3ΐοΐΓβ (1ε ΓΕιηρίΓε ϊ>γζ3.ηΐίη, μετάφρ. έκ τοΰ ρωσ. υπό Ρ. ΒΓοάίπεΙ: και Α. 

ΒοιίΓ&αΐηΕΐ. Ραηε 1932, I, 374. δ. Ε. Β γ έ 1ι ί ε γ, *Ενθ’ άν. σ. 31 έξ. 
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χών α υλικών κληρικών. Εινε δέ προφανές δτι ή είκονομαχική μερίς δια- 

κρίνεται εις τρεις πάλιν κατηγορίας* α) εις τήν των μέτριων, άποκρου- 

όντων μόνον τήν προ οκό νησιν ούχί δε καί την χρήσιν των εικόνων. Προς 

αποφυγήν τοΰ ασπασμού των εικόνων έδει αΰται ν’ άναρτώνται υψηλά, 

ήσαν δέ πολλοί έν τή κατηγορία ταυ τη των είκονομάχων οί θεωρού ντε ς 

τάς εικόνας ώς μέσον ύπομνήσεως καί διδασκαλίας θρησκευτικής γεγο¬ 

νότα) ν καί πραγμάτων, πολλοί οι φρονοΰντες οτι δυναται ν’ άπονέμηται 

εις τάς εικόνας τιμή καί οΰχί προσκύνησες* β') είς τήν τοΰ κέντρου, ήτις 
άπέκρουε καί τήν χρήσιν των εικόνων* γ') εις τήν των άκρων, αποκρού¬ 

ονται ν τήν τε τιμήν καί τήν χρήσιν οΰ μόνον των εικόνων, αλλά καί των 
λειψάνων των αγίων. Οί οπαδοί τής τάξεως ταΰτης των είκονομάχων 

άπέκρουον καί τον μοναχικόν βίον1. 

Ό βασιλεύς Λέων φαίνεται δτι κατ’ άρχάς έτίμα τάς εικόνας, είχε 

δ’ επί τοΰ στήθους άνηρτημένον έγκόλπιον φέρον εικόνας2. Αλλά μικρόν 

κατά μικρόν έπείσθη υπό των περί αυτόν είκονομάχων ν αναλάβη πό¬ 

λεμον κατά των εικόνων. Όμιλών ποτέ προς τούς περί αυτόν ειπεν δτι 
αί επιτυχίαι των βαρβάρων κατά τοΰ Χριστιανικού κράτους οφείλονται 

είς το δτι οί χριστιανοί προσκυνοΰσι τάς εικόνας3. Συνεκρατηθη ουχ 
ήττον εν ταις γνώμαις καί υπολήψεσι, τοΰ κέντρου, μη καταφθασας είς 
τάς ακρότητας. Μεσοΰντος τοΰ 814 κατήρτισεν Επιτροπείαν έκ τοΰ Ιωαν- 

νου Γραμματικού, τοΰ Επισκόπου Συλαίου Αντωνίου και άλλων προς 
συλλογήν έκ των βιβλιοθηκών συγγραμμάτων καί έξ αυτών σχετικών 

προς τό ζήτημα τής προσκυνήσεως των εικόνων αποσπασμάτων 4. Διότι 

ένισχυετο μέν, ώς εΐπομεν, ή είκονομαχική μερίς, άλλα δεν ήτο ανίσχυ¬ 

ρος καί ή ορθόδοξος. Λύτη έκέκτητο ήδη επιχειρήματα ακαταμάχητα 

υπέρ τής προσκυνήσεως των εικόνων, καταρρίψασα τάς σφαλερας των 

αντιπάλων δοξασίας καί θεωρίας. Έκτος τοΰ Πατριαρχου Νικηφόρου 

1 Θεοδώρου. ’Επιστολαί, Β, 165. 171. Μικρά Κατηχησις, ομιλ. 15.· σ. 

54—5. Β' Αντιρρητικός λόγος κατά είκονομάχων πρόλογος § 12. 16 27. 41. Μι- 

£Π6, 99, 352—360. 369. 372. 381. Χρυσοστόμου Παπαδοπουλ ου, 

5Αρχιεπ. Αθηνών, Αίτίαι καί γενικός χαρακτήρ της εικονομαχίας, έν «Θεολογίςι» 

Αθηνών Η' (1930) σ. 5—16. 
2 Θεοφάνους, Συνέχεια Α, 9. σ. 32. Θεοστηρίκτου, Βιος Κικη- 

τα § 33. , ^ 
3 Ανώνυμο υ, Συγγραφή χρονογραφίου τά κατά Λεοντος υιοΰ Βάρδα 

τοΰ "Αρμενίου περιέχουσα, Μί^ηο, 108, 1028. Πρβλ. Μ α η 3 ΐ XIV, 420. 

Αυτόθι σ. 1025—28. Θεοφάνους, Συνέχεια Α, 20. Θεοστηρί- 

κτο υ, ’Ένθ’ άν. § 34. Πρβλ. ]. Ρ ατ £ ο ϊ γ ε, Ε’ό^ΐίδβ ΰγζ&ηΠηβ άο 527 5 847. 

Ρ3.ΓΪ3 1905 σ. 266. 

5 Πρβλ. τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νικηφόρου "Αρχιεπισκόπου Κ/πόλεως 

συμβολον πίστεως, Α. Π. Κερά μ έως, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυο- 

λογίας, Πετροΰπολις 1881, Α. 454—460. 
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δεινός απολογητής τής προσκυνήσεως των εικόνων ήτο νυν ο Θεόδωρός 

Στουδίτης, έπαυξήσας τάς αποδείξεις ας προσήγαγον πατά τό πρώτον 

στάδιον τής είκονομαχίας ό Πατριάρχης Γερμανός και ό Ιωάννης Δαμα¬ 

σκηνός, εν τοΐς συγγράμμασιν αυτών 1, 'Όθεν ή εικονομαχική μερις εΐ- 

χεν ανάγκην ν? αναθεώρηση αύθις τό ζήτημα καί ν’άναζητήση όπλα κατα 
τής ώμολογημένης δυνάμεως των ορθοδόξων, προς δικαιολογίαν τής κα¬ 

ταργήσεις τής προσκυνήσεως των εΙκόνων, τοσούτφ μάλλον, όσου κατα 
την παρούσαν εποχήν δεν ήδΰναντο νά παραπείθωσι καί παραπλανώσι 

τούς πολλούς, ένεκα τής έπελθούσης πνευματικής άναγεννησεως. Εκ 

τούτων καταφαίνεται ή σπουδαιότης τού έργου, οπερ εις τήν εν λογφ 

επιτροπείαν άνέθετο ο βασιλεύς. Αι ερευναι αυτής, συνηγορούσαι υπέρ 
τής καταργήσεως των εικόνων, παρουσιάσθησαν κατά Δεκέμβριον τού 

έτους εκείνου εις τον βασιλέα, δστις προσκαλέσας τον Πατριάρχην Νικη- 

φόρον προέτρεψεν αυτόν ή ν' άπομακρΰνη τάς εικόνας εκ των ναών ήνά 
πείση τούς εκ τής προσκυνήσεως αυτών σκανδαλιζομένους, 5ι επιχειρη¬ 

μάτων έκ τής * Αγίας Γραφής, περί τής όρθότητος της προσκυ νήσεως. Ο 
Πατριάρχης άντιπαρετηρησεν δτι τά εκκλησιαστικά έθιμα, οίον είναι καί 

ή προσκΰνησις των αγίων εικόνων, δεν στηρίζονται μόνον επί τής Αγίας 

Γραφής αλλά καί επί τής παραδόσεως τής Εκκλησίας. Κατά πρότασιν δέ 

τού βασιλέως δ π ως διεξαχθή συζήτησις μετά των έν τοΐς ανακτοροις 
έχόντων είκονομαχικά φρονήματα άπέστειλεν ό Πατριάρχης επισκόπους 

τινάς καί ηγουμένους, έν οίς πάντως ήτο καί ό Θεόδωρος. Προσεπάθη- 

σαν ούτοι νά πείσωσι το ν βασιλέα, άλλ’ εκείνος έζήτει νά διεξαχθή συ- 

ζήτησις μετά τών είδικώς τό ζήτημα μελετησάντων. Οί ορθόδοξοι ήρνη- 

θησαν νά πράξωσι τούτο ύποδείξαντες δτι η Ζ . Οικουμενική Σύνοδος 

ελυσεν ήδη τό ζήτημα. Ούτε δέ τού βασιλέως αί απαιτήσεις, ούτε ^αί 

άπειλαί έκαμψαν αυτούς, απράκτους προς τον Πατριάρχην έπανακάμ- 

ψαντας3. 

Έν τφ μεταξύ χρόνου οί στρατιώται προέβησαν εις θορυβώδη είκο- 

νομαχικήν διαδήλωσιν άνά τάς οδούς της Κων/πολεως, διελθόντες δέ προ 

τής έν Χαλκοπρατείοις είκόνος τού Άντιφωνητού, ήν είχε στήσει η Ει¬ 

ρήνη, ερριψαν κατ’ αυτής βόρβορον. Ό βασιλεύς διέταξε ν άπομοκρυνου- 

σιν έκεΐθεν τήν εικόνα 3. Άλλα το έπεισόδιον τούτο προυκαλεσεν &υ- 

ι Κ. δεΙι^ΕΓζΙοδβ, ’Ένθ* άν. 123 έξ. 

3 Ά ν ω ν ΰ μ ο υ, "Ενθ* άν. σ. 1028—1029. Επιστολή προς Θεόφιλον, κεφ. 

20, στ. 372 

3 Επιστολή προς Θεόφιλον, κεφ. 24. σ. 376. Ανωνύμου, Συγγραφή, 

’Ένθ’ άν. σ, 1029, 

'Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 23 

λογον κίνησιν έν τοΐς κύκλοις τών ορθοδόξων. Σύνοδος έκ 200 επισκό¬ 

πων καί ηγουμένων συνελθούσα έν τφ Πατριαρχείψ κατεδίκασε τήν «ει- 

κονομαχικήν αϊρεσιν» καί τούς είκονομάχους, έν οίς καί τον Αντώνιον 

Συλαίου, ύπεσχέθησαν δ: οί συνελθόντες αντί πάσης θυσίας νά ύποστη- 

ρίξωσι τήν "Ορθοδοξίαν καί μετέβησαν είτα είς τον ναόν τής Αγίας Σο¬ 

φίας, έν φ έτέλεσαν αγρυπνίαν, πολυπληθούς συνελθόντος εκκλησιάσμα¬ 

τος, καί έδεήθησαν τού Θεού υπέρ τής Όρθοδοξίας. Ό βασιλεύς μαθό)ν 

τούτο διεμήνυσεν είς τόν Πατριάρχην νά μεταβή είς τά Ανάκτορα. Καί 
μετέβη μέν εκεί ό Πατριάρχης αμέσως, άλλ’ ήκολούθησεν αυτόν έκ τής 

£Αγίας Σοφίας πλήθος λαού, δπερ έστάθη έξω τών Ανακτόρων. 

Ό βασιλεύς έλέγξας τόν Πατριάρχην διότι εξεγείρει τόν λαόν, προέ- 

τεινε πάλιν δημοσίαν συζήτησιν μετά τών είκονομάχων. Ό Πατριάρχης 

άπήντησεν δτι ούδαμώς σκοπεί νά προκαλέση ταραχάς, άλλ’ δτι αυτός ό 

βασιλεύς διασαλεύει τήν ειρήνην υποστήριξών τούς αιρετικούς. Προχείρως 
δέ παρέστησεν εις τόν βασιλέα πόσον πεπλανημέναι ήσαν τών είκονομά- 

χων αί γνώμαι. Ό βασιλεύς δεν μετεπείσθη συγκαλέσας δέ τούς έξω τών 
ανακτόρων μετά τού πλήθους ίσταμένους επισκόπους καί ηγουμένους, τούς 

συγκλητικούς καί άλλους λειτουργούς τού κράτους καί τινας έκ τού λαού 
προύκάλεσε συζήτησιν αυτών μετά τών ωσαύτως κληθέντων είκονομά¬ 

χων. 'Υπέδειξεν είς τήν οΰτω προχείρως καταρτισθεΐσαν σννέλευσιν νά 
έξετάση τό προκαλούν τήν έριδα ζήτημα, προτείνας εαυτόν διαιτητήν. Οί 

ορθόδοξοι άντιπαρετήρησαν δτι δ βασιλεύς, προστατεύουν τήν αντίθετον 

μερίδα, ής οί αντιπρόσωποι συναθροίζονται έν τοΐς ανακτοροις, άποδει- 

κνύει δτι δέν δύναται νά γίνη διαιτητής, διότι δ διαιτητής πρέπει νά εί¬ 

ναι αμερόληπτος, ενδιαφερόμενος περί άμφοτέρων τών μερίδων καί δυ- 

νάμενος νά υποστήριξή τήν αλήθειαν. 

Μάτην δ βασιλεύς, ώς βεβαιούσί τινες χρονογράφοι, ήσπάζετο τά έγ- 

κόλπια αυτού βεβαιών δτι δέν ήτο αντίπαλος τής προσκυνήσεως τών ει¬ 

κόνων. Οί ορθόδοξοι έθεώρουν άσκοπον τήν συζήτησιν, έφ’ όσον ό ανάσ¬ 

τατος τής πολιτείας αρχών ΰπεστήριζε τήν αντίθετον μερίδα. "Άλλους τε 

δέν είναι εργον τής αυλής καί τών κοσμικών νά έξετάζουσι ζητήματα άνή- 

κοντα αποκλειστικούς τή εκκλησία, ουδέ προσήκει νά συζητήται ή προσκύ- 

νησις τών εικόνων, ούσα έθος οικουμενικόν καί άποστολική παράδοσις 

τών μαρτύρων καί τών αγίων ΓΙατέρουν, θεσπισθεΐσα ήδη καί υπό τής 

Ζλ Οικουμενικής συνόδου. 

Ό Θεόδουρος Στουδίτης παριστάμενος έν τή συνελεΰσει εκείνη, 

μετά τού χαρακτηρίζοντος αυτόν μεγάλου θάρρους παρέστησεν είς τόν 

βασιλέα δτι όλους άναρμοδίως καί άτοπους αναμιγνύεται είς τά εκκλη¬ 

σιαστικά πράγματα* «ούκ εξεστί σοι, βασιλεύ, παραλύειν εκκλησιαστικούς 

θεσμούς* άκούειν γάρ καί τού Αποστόλου λέγοντος, Και ονς μεν ε&εχο 
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ό Θεός εκ τη Εκκλησία πρώτον 3Αποστόλους, δεύτερον προφητας, τρίτον 

ποιμένας καί διδασκάλους προς καταρτισμόν των αγίων, και ου προσέ- 

θηκε καί βασιλείς. Μάτην ούν βιάζεις ήμάς καί ούκ άκουσόμεθά σου». 

'Ο βασιλεύς άγανακτήσας διέταξε τούς ορθοδόξους ν’ απελθωσιν, 

εκείνοι δέ συνελθόντες πάλιν έν τφ Πατριαρχείο,) συνεσκεφθησαν περί 

τού ζητήματος. Άλλα την στιγμήν εκείνην αντιπρόσωποι τού Έπάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως προσελθόντες διέταξαν νά διαλυθώσι καί παυσω σι 

συγκροτούντες τοιαύτας συνελεύσεις1. 

Ούχ ήττον ό βασιλεύς έφαίνετο ετι διατακτικός, υπό των άκρων εί- 

κονομάχων διά τούτο άπο καλού μένος «χαμαιλέων», διότι δεν προέβαινεν 

εις οριστικά; κατά των ορθοδόξων αποφάσεις. Κατά την εορτήν των 

Χριστουγέννων μεταβάς εις τον ναόν τής Άγιας Σοφίας απένειμε την 

προσήκουσαν τιμήν εις τήν εικόνα τής Γεννήσεως τού Ιησού Χριστού, 

τηρήσας τήν ήν έδιυκε προς τον Πατριάρχην ύπόσχεσιν νά μη ταράξη 

τήν ειρήνην τής εκκλησίας κατά τάς αγίας εκείνα; ημέρας5. Άλλ δτε 
κατ? αύτάς εύρίσκετο πάλιν εν τφ ναω ό βασιλεύς καί ο αναγνώστης άνε- 

γίνωσκεν έκ τής προφητείας τού Ήσαΐου τό χιορίον «Γίνι ωμοιωσατε 

Κύριον καί τίνι ομοιώματι ωμ.οιώσατε αυτόν ; μή εικόνα εποίησε τέκτων 
ή χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αυτόν ; ομοίωμα κατεσκευ- 

ασεν αυτόν ;» αυλικός τις ίερεύς άνεφώνησε «Σύνες, ώ βασιλεύ, δ,τι λε- 

γει τό ιερόν λόγιαν καί μηδείς σοι μετάμελος έστο) επί τοΐς έναρχθεΐσιν, 

άλλ5 άπαν θειον δοκούν έκποδο>ν ποιήσας εικόνισμα τής ορθής έχου λα¬ 

τρείας των μ ή σεβόμενων αυτά». 

Τούτο, προς,τοΐς άλλοις, εξηγεί διατι ό βασιλεύς πανταχοθεν υπό 

των είκονομάχων περιελαυνόμενος δεν ήδύνατο επί τέλους νά μή προβή 

εις έκτέλεσιν των ΰπ" αυτών παρεσκευασμένων. 

Κατά τήν εορτήν των Θεοφανείων τού 8Ιό μεταβάς εις τον ναόν 

δεν ήσπάσθη πλέον τάς εικόνας :ί καί άπεφάσισε λίαν ταχέως να προβή 

εις συγκρότησιν δημοσίας διαλέξεως ή Συνόδου εν Κων/πόλει. ΓΙροσκαλέ- 

σας τούς επισκόπους εκ των επαρχιών άπηγόρευσε νά συναντήσωσι τον 
Πατριάρχην, ϊνα μή ούτος έπιδράση επ’ αυτών1. Τούς άπειθήσαντας έτι- 

ι Ανώνυμο υ, ’Ένθ’ άν. σ. 1025—1028. Τ γναχίο υ, *Έ·νθ’ άν. 167— 

180. Θ ε ο σ τ η ρ ί κ τ ο υ, ’Ένθ’ άν. 32—36. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, 63— 

75. Β, 32—34, Γ, 62—75. Ίωάννου 'Α γ ι ο π λ ί τ ο υ. Βίος Νικήτα ηγουμέ¬ 

νου τής μονής Μωδικίου, Τρύφωνος Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ, Οί βίοι των αγίων, 

έν "Αθήναις. σ. 303—304. Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, Μί^ηβ, 110, 

984. Συμεών Μ α γ ί σ τ ρ ο υ, Χρονικόν, Μί^ηε, 109, 609, Λέοντος Γραμ¬ 

ματικό ύ, Χρονικόν, σ. 209. 

^ ’Α ν ω ν ύ μ ο υ, 5Ένθ* άν. σ. 1032. 

3 ’Λ ν ω ν ύ μ ο υ, ’Ένθ5 άν. σ. 1029. 

4 Ιγνατίου, *Ένθ’ άν. 165—166. Θεοφάνους, Συνέχεια, Α, 20. 

Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 

ιιώρησε διά περιορισμού ή εξορίας. Διά μυρίων δέ τρόπων κατώρθωσε νά 

προσελκύση ικανούς καί εξ εκείνων ετι των προ μικρού χρόνου συγκρο¬ 

τούντο^ τάς έν τφ Πατριαρχεία^ συνελεύσεις. Δι5 αυτών δ5 άπεπειράθη 

νά μεταπείση καί τον Πατριάρχην. Αλλά καί ό Πατριάρχης προσεπάθει 
νά συγκράτηση τον βασιλέα γράψας προς τήν βασίλισσαν καί προς δια¬ 

φόρους ανώτερους τού κράτους λειτουργούς. Εις άπάντησιν των ενερ¬ 

γειών τούτων ό βασιλεύς έθηκεν υπό περιορισμόν τον Πατριάρχην, άπα- 

γορεύσας τήν έκ τού Πατριαρχείου έξοδον καί τήν έκτέλεσιν τών πατρι¬ 

αρχικών καθηκόντιον. "Επειδή δ5 ήσθένησε τότε βαρέως ό Πατριάρχης, 

άπέφυγεν ό βασιλεύς νά καθαίρεση αυτόν τού άξιοόματος, μετά δέ τήν 
άνάρρωσιν αμέσως προσεκάλεσεν αυτόν εις Σύνοδον. Ό Πατριάρχης, 

άπήντησεν δτι θά ένεφανίζετο εις τήν Σύνοδον, εάν έξ αυτής άπεμακρύ- 

νοντο οί κοσμικοί είκονομάχοι καί άπηλευθερούντο οί ένεκα τών ορθο¬ 

δόξων αυτών φρονημάτων περιορισμένοι ·ι. 

Οί είκονομάχοι κληρικοί καί λαϊκοί πρόβαντες εις τήν συγκρότησιν 

τής Συνόδου κατά Μάρτιον τού 815 διεμήνυσαν εις τον Πατριάρχην νά 

εμφανισθή. Καί ό μέν Πατριάρχης προεβη εις τήν καθαίρεσιν τών εί- 

πονομάχων κληρικών τών συγκροτησάντων τήν παρασυναγωγήν εκείνην, 

άλλ* οί απεσταλμένοι τής Συνόδου καί ό συνοδεύων αυτούς (ίχλος, απερ¬ 

χόμενοι έκ τού Πατριαρχείου, άσεβώς έξεφράζοντο περί τού Πατριάρ- 

χου καί τών προκατόχων αυτού Γερμανού καί Ταρασίου. Ό Πατριάρχης 

έν τοιαύταις εΰρεθείς περιστάσεσιν έθεώρησε καλόν ν5 άποχωρήση πα¬ 

ραιτούμενος, μεθ' ό υπό στρατιωτικήν συνοδείαν άπεστάλη εις εξορίαν 

μεσούντος Μαρτίου μηνός τού 815 3. 

Μετά δέ τήν τοιαύτην άπομάκρυνσιν τού Πατριάρχου Νικηφόρου 

αρχηγός τών ορθοδόξων παρέμεινεν έν Κων/πόλει ό Θεόδωρος Στουδίτης 

άφόβως καί μετά παρρησίας διακηρύττουν τά φρονήματα αυτού. Τή 25 

Μαρτίου οί Στουδιται έτέλεσαν λιτανείαν πέριξ τής μονής αυτών ύψούν- 

τες εικόνας, ψ άλλον τες εις τιμήν τής είκόνος τού "Ιησού τροπάριον «Τήν 
άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ . . . »3. Ήτο συνήθης λιτανεία 

έτησίως τελούμενη, άλλα τότε προσέλαβεν ίδιάζουσαν σημασίαν, διότι 

παρουσιάσθη ώς διαδήλωσις τού ορθοδόξου φρονήματος κατά τών είκο¬ 

νομάχων. Ό βασιλεύς έμήνυσεν εις τον Θεόδωρον ν" άποφεύγη έπιδεί- 

1 ’Α ν ω ν ύ μ ο -υ, ’ΈνίΓ άν. σ. 10Η2. "Ιγνατίου, ’Ένθ’ άν. 189—198. 

2 Ιγνατίου, "ΈνΌ·5 άν. 190. ’Α ν ω ν ν μ ο ν, σ. 1033. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ, 

Έπιστ. Β, 18. 357. Θ ε ο σ τ η ρ ί κ τ ο υ, ’Ένθ’άν. 36. Θεοφάνους, Συνέχεια 

Α, 17. Πρβλ. ΟοΙ)Γοο1οπ3]χν. ’ΈνίΡ άν. I, 726. Β γ έ 1ι ί β γ, Ένθ’ άν. 32—33. 

8 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου, Α, 78—79. Β, 26. 36. Γ, 78. 79. 
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ξεις, προσαπειλήσας θάνατον εν περιπτώσει απείθειας. ’Αλλ’ ό Θεόδωρος 

ούδαμώς έπτοήθη. 

Τη 1 * Απριλίου 815, ημέρα τής εορτής του Πάσχα, έ χειρ ο τον ήθη υπό 
των είκονομάχων νέος Πατριάρχης 6 έξ επιφανούς γένους καταγόμενος 

Θεόδοτος Μελισσηνός ή ΚασσιτεράςΧ, οστις μετά τινας ημέρας συγκρο- 

τήσας Σύνοδον εν τω ναω τής 'Αγίας Σοφίας προσεκαλεσε και τους ορ¬ 

θοδόξους. Ούτοι συσκεφθέντες μετά του Θεόδωρου Στουδίτου άπεφάσι- 

σαν νά μή προ σ έλθω σι ν. 'Ως δέ προεβλεπετο, ή εικονομαχικη εκείνη Σύν¬ 

οδος έκυρωσε τάς αποφάσεις τής Συνόδου του (51, μή άποκαλέσασα ό¬ 

μως τάς εικόνας «είδωλα», κατεδίκασε δέ την Ζ. Οικουμενικήν Σύνοδον 

κα'ι άπηγόρευσε την προσκυνησιν των εικόνων η 

Ό Θεόδωρος Στουδίτης εντόνους διεμαρτυρηθη, αλλ’ ο βασιλεύς άπε- 

φάσισε νά έφαρμόση τάς αποφάσεις τής Συνοδού* Έδημοσίευσεν αύτάς 

αμέσως καί άπήτησεν όπως πάντες οι επίσκοποι, οι ηγούμενοι καί λοιποί 
κληρικοί άναγνωρίσωσιν αύτάς ένυπογράφως. Πανταχού αι εικόνες εξυ- 

βρίζοντο καί έξηφανίζοντο μετά των εκκλησιαστικών σκευών και αμφίων 

των έχόντων εικόνας, ωσαύτως δ’έκαίοντο συγγράμματα εχοντα εικόνας ή 
περί εικόνων πραγματευόμενα. Άπηγορεΰθησαν τά εις τιμήν των εΙκόνων 

τροπάρια, άντικατασταθέντα ύπ’ ά'λλιον, εΐκονομαχικών φρονημάτων. Δια 

δέ τούς έν ταις σχολαΐς παιδευομένους παιδας συνετάχθησαν διδακτικά 

βιβλία περιέχοντα είκονομαχικά φρονήματα. Μεγαλαι κατεβ άλλο ντο προσ- 

πάθειαι αναμορφώσει^; τής κοινωνίας υπό πνεύμα αντίθετον τή ορθο¬ 

δοξία προς παγίωσιν τής εΐκονομαχικής μεταρρυθμίσεως. Καί ετιμωρούν- 

το μέν οι άνθιστάμενοι εις τάς συστηματικάς ταύτας ένεργείας, ήμείβον- 

το δ’ οι αποδεχόμενοι αύτάς. Οί ορθόδοξοι εξωρίζοντο καί απέβαλλον την 

περιουσίαν αυτών δημευομέγην. Προς τοΐς αλλοις εξωρίσθη τότε εις Σα- 

μοθράκην, όπου καί έτελεύτησεν, ό λίαν γνωστός χρονογράφος Θεοφάνης. 

Οί εξοριζόμενοι καί είς τάς πεποιθήσεις αυτών επιμένοντες κατεδικάζον- 

το είς καταναγκαστικά έργα καί ύπεβάλλοντο είς μυρίας κακώσεις μαστι- 

γοΰμενοι πολλάκις τής ημέρας, άναφέρονται δε τραγικά επεισόδια μαρτυ- 

ροΰντα την θηριωδίαν πολλών διωκτών. Πολλοί των παθόντων εξηρχον- 

το έκ των βασάνων συντετριμμένοι, οί διώκται όμως απεφευγον να θανα- 

1 Ά ν θ') Λ- ύ μ. ο υ, σ. 1038. Ιγνατίου, ’Ένθ' άν. 201—202. Θ ε ο φ α¬ 

ν ο υ ς, Συνέχεια Α, 17. 

ΰ Μ. Ό. 8 6 γ γ α ν ί. Εο3 Αοίοε άιι ΟοηοΐΙο ίοοηοοί&δίο άο Ι’πη 815, Μό1?ιη"€3 

(ΤΑΓοΗέοΙοζί* ά’ΗίδΙοίΓβ, τόμ. XXII, 1308, σ. 348-349. Ο. Ο 8 Ιγ ο δ ο γ 8 1ε 7, 
δΙιιΊϊίίπ ζιιγ (Ϊ63σ1ιΐο1ιΙε άοτ Ι/γζΕπΙϊπίδαΙΐθπ ΒϋάοΓδίΓβΕοδ, ΒΓΟδΙοα 1929, σ. 48 — 51. 

Η 6 £ ο 1 ο - Ε ο ο 1 ε γ ο φ Ηί^Γοθε ά<?3 ΟοηοίΙοΒ, III, 2, σ. 1218—1219* 
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τώσωσι τούς πάσχοντας, ίνα μή άκοντες προσάψωσιν αύτοις τιμήν μαρ¬ 

τύρων 

Ό Θεόδωρος Στονδίτης έν ττ} έξορία.. 

Κατά τού Θεοδώρου Στουδίτου, μετά τον έξεγερθέντα υπό των είκο- 

νομάχων διωγμόν κατά των ορθοδόξων, εξεδόθη διάταγμα περί εξορίας 

αυτού. Πιθανώς δέ κατ’ Απρίλιον τού 815 έξετελέσθη τό διάταγμα, άπα- 

χθέντος τού Θεοδώρου εις Μετώπην, παρά την νοτιάν όχθην τής έν Μυ- 

σία ’Απολλωνιάδος λίμνης. Έκειθεν άπεμακρύνθη ό Θεόδωρος είς Βόνιτα- 

παρά τήν λίμνην "Αναυσαν (νυν ΤεαπΙαΓ οΐιβαίγ) κατά διαταγήν τού 

βασιλέως προλαμβάνοντος πάσαν επικοινωνίαν τού έξορίστου μετά των 
λοιπών ορθοδόξων. Είς τον νέον τόπον τής εξορίας άφίκετο ό Θεόδωρος 

μετά δεκαπενθήμερον πορείαν, άκατάβλητον έχων τό φρόνημα. ’ΊΙρξατο 

δέ εύρυτάτης αλληλογραφίας συγκεντρώσας περί εαυτόν πιστούς τινας 

μαθητάς, παρά τούς νέους περιορισμούς ύφ’ ούς υπεβλήθη. 

Έν Κωνσταντινουπόλει, πρ(υτοστατοΰντο>ν τού Ίιοάννου Γραμματικού 

καί τού Αντωνίου επισκόπου Συλαίου, έπετείνετο ό κατά των ορθοδόξων 

διωγμός μετά νέας των είκονομάχων συσκέψεις, πλειοτοι δέ ΣτονδΤται 

μοναχοί επαθον. Άλλ’ έξευρέθη καί τό έξης προς δελεασμόν των ορθο¬ 

δόξων. Προύτάθη αύτοις νά έχωσι μέν καί σέβωνται τάς εικόνας, νά μ ή 
ποιώσιν όμως περί αυτών λόγον καί ν’ άναγνωρίζωσι τον Θεόδοτον Πα¬ 

τριάρχην. Πολλοί κατ’ οικονομίαν έδεχθησαν ταύτα, άλλ’ ό Θεόδο)ρος δι- 

εμαρτυρήθη κατά τής εΐκονομαχικής πονηριάς ταυ της, άποκλαίων ώς με¬ 

γάλη ν συμφοράν τής εκκλησίας τήν ύποχώρησιν όρθοδόξοιν τινών, ούς 

προσεπάθησε νά διαφυιτίση δΓ έπιστολών. Μετήλθον δέ κατ’ αυτού οί. 

διώκται τρόπους απάνθρωπους πρός εκβιασμόν καί ύπέβαλον αυτόν είς 

τοιαύτας άνηλεεΐς καί συνεχείς μαστιγώσεις, ώστε άνέμενε τον θάνα¬ 

τον, πολλώ μάλλον ότι καί τροφής αυτόν έστέρησαν. 

Έξηκολούθει όμως, παρά πάντα ταύτα, τον αγώνα υπέρ τής ορθο¬ 

δοξίας μή αποβάλλουν τό θάρρος. Εξαπέλυε πλείστας καί εγκυκλίους καί 

ιδιαιτέρας έπιστολάς προτρέπουν τούς ορθοδόξους νά έμμένωοιν έν τή πί- 

1 Θεοδώρου Έπιστολαί Β, 4. 5. 0. 12. 14. 16. 17. 26. 81. 9ό. 100. 154. 

Βίος Θεοδώρου Α, 77. Β, 35. 45. Γ, 77. Νικ ηφόρου, Απολογητικός Α, § 15, 

έξ. Θ ε ο σ τ η ρ ί κ τ ο ν, ’Ένθ5 άν. § 38 έξ. ]. Ρ α τ £ ο ί γ 81 ΤΗ&άάέβ, έν 
«ΕοΗοδ (ΓΟηοηΙ- IX, 1906, σ. 37 έξ. Ο ο 6 γ θ ο 1 ο η δ Κ ν, I, 752 έξ. Κ. II α- 

π (ί ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, Γ, β, σ. 206 έξ. 
2 Περί της τοποθεσίας ταύτης ίδε 1. Ρ η. γ £ ο ί γ ο, Βα Βαηΐ{:& άβ 51 Τΐιοοάοτ 

Βίικϊϊΐο έν « ΕοΙιοβ ά’Οπβρί^ 40 (1903) ο, 207 έξ. 31 ο ο γ ο ο 1 ο π 8 1* γ. I, 770 έξ. 
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ατει καί εγκαρτερήσωσιν εν τοΐς παρά των εχθρών αυτής διωγμοις. Μία 
τών εγκυκλίων τούτων επιστολών περιήλθεν εις χεΐραζ του βασίΛβως, 

άνακριθείς δ’ δ Θεόδωρος ωμολόγησεν δτι αυτός αυτήν εγραψε και μη 
πειθόμενος νά μεταβάλτ, γνώμην εις δεινήν πάλιν ΰπεβλήθη μαστίγωση- 

μετά τίνος μαθητου καί συναγωνιστοϋ. Τό άίμα ερρευσε κρουνηδον εκ 
τοί σώματος τού άκαταβλήτου άθλητοΰ, εκ δέ τών. πλεκτών ιμάντων, 

δι’ ών εμαστι,γώθη, Ισχηματίσθησαν πληγαί, φρικτους προξενήσασαι πο- 

'0υ^*Καταληφθείς δ Θεόδωρος υπό πυρετού, μη δυνάμενος μήτε νά κοι- 

μηθή μήτε νά φάγη, εστηρίχθη διά τών περιποιήσεων του νεαροί συνα- 

θλητοϋ Νικολάου, έίς ον επεδαψίλευσε καί αυτός πατρικός περιποιήσεις. 

Μόλις μετά πολλάς εβδομάδας άποκατεστάθη ή υγεία τού Θεόδωρου, η 

πρώτη δέ σκέψις αυτού υπήρξε νά γράψη εγκύκλιον επιστολήν προς τους 
απανταχού άγωνιζομ.ένους καί βασανιζόμενους αδελφούς ενθαρρΰνων 

α λ) τους 1. ν 
Ό βασιλεύς, θέλων, ως ένόμιζεν, αύστηρότερον νά περιοριστ) αυ- 

τόν, διέταξε ν’ άπαχθή εις Σμύρνην, ής δ Μητροπολίτης ήτο είκονομάχος. 

’Επί ημέρας πολλάς καί κατ’αύτάς τάς νύκτας, βαδίζων σιδηροδεσμουμενος 

δίκην κακούργου μετά τού συναθλητοΰ Νικολάου άφίκετο εις Σμύρνην 

καί παραδοθείς εις τόν Μητροπολίτην εκλείσθη δέσμιος 8ν ηνι καθύγρφ 
καί σκοτεινή) τής Μητροπόλεως ΰπογείφ.Έν αυτή διέμεινεν ό μέγας αθλη¬ 

τής ΙπΙ εν έτος καί οκτώ μήνας, άπό τού Μαΐου τοϋ 819 μέχρι τών αρ¬ 

χών τού 821, τρεφόμενος μόνον δι’ άρτου καί ΰδατος. Αύστηρώς φρουρού- 

μενος, δεν είχεν άδειαν νά επικοινωνή καί όμιλή προς οίονδήποτε. Άλλα 
κατώρθουν ενίοτε οί Στουδΐται νά διαβιβάζωσιν είς αυτόν ενδύματα και 

επιστολάς ή νά συνομιλώσι μετ’ αυτοί, έγραφε δέ καί δ ίδιος, οσάκις τού- 

το κατώρθου. 
Κατά διαταγήν του βασιλέως είς τρίτην μαστίγωσιν υπεβλήθη εν τω 

ύπογείω εκείνο,), άλλ’ ούτε ή μαστίγωσις, ούτε αί προτροπαί του Μητρο¬ 

πολίτου Σμύρνης, ούτε αί φοβεραί έκεϊναι θλίψεις καί στενοχωριαι ήδυνή- 

θησαν νά κλονίσωσιν αυτόν ". Ήπείλησεν αυτόν ό βασιλεύς δτιθάκατε- 

δικάζετο είς θάνατον ή ότι *θ? άπεκόπτετο ή γλώσσα αυτού, άλλ’ 6 Θεό- 

δο.)ρος την απειλήν άκοΰσας παρεσκευάζετο νά ύποστή καί ταΰτην την 
άγωνίαν, δηλών ότι, δεν θά παύση έφ’όσον ζή, ν’αγωνίζεται υπέρ τής 

αλήθειας 3. 

1 Θ ε ο δ ώ ρ ο ο υ, Επιστολή Β. 62. 

30εοδώρου, Επιστολή Β, 63. 
3 Α. Τ ο 11 £ Ά V 0, Ι/Α ρεΓδέΟΙίΗοΐΙ 100110013.3^0 ά’8.ρΓ63 Ιθ. ΟΟΓΓββρΟίκΙ&ηΟε 06 

31 Τΐιεοάοτε δίοαάίΐε, Ραπ*, 1891 (καί εν Κβναβ άε3 Όπβδίίοπδ ΜβΙοπηυεε 50 

[ 1891) σ. 80—118, παρά Β. Β τ ό Η ί ε ις ’Ένθ’ άν, σ. 34). 
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'Λπύ τής πρώτης άπομακρΰνσεως αυτού έκ Κων/πόλεοτς ειχον ήδη 

παοέλθει πέντε έτη καί οκτώ μάνες. Κατά τό διάστημα εκείνο ό Θεοδω- 

ρ0<: βγραψεν υπερπεντακοσίας επιστολάς, ές ών σώζονται 345, έν αίς ά- 

ποτυπούται ό γνήσιος χαρακτήρ τού μεγάλου τήν ψυχήν άνδρός εκείνου. 

Λι? αυτών προέτρεπε πάντας τούς ορθοδόξους νά συναγωνισθώσιν υπέρ 

τή; ορθοδόξου πίστεως, ένεθάρρυνε τους καταδιωκομένους, άπελογεΐτο 
τού ορθού φρονήματος τής προσκυνήσεως τών εικόνων, ήλεγχε δ’ άμα 

τάς τυραννικάς τών εΐκονομάχων πράξεις. ΙΙρός τοΤς άλλοις έγραψε καί 

πρό^ τόν Πάπαν Ρώμης, χωρίς ν' αναγνωρίζω οίονδήποτε πρωτεύον αυτού 

έν τή εκκλησία, ώς συνήθως λέγεται \ Καί έν ταΐς έπιστολαίς καί έν τοις 
ουγγράμμασιν αυτού ό Θεόδωρος λέγει περί τού Άπ. Πέτρου ότι ητο 

«τών Αποστόλων πρωτοστάτης, κορυφαίος, πρώταρχος καί πρωτόθρονος», 

ότι είς αυτόν έδωκεν ό Ιησούς Χριστός «τό της ποιμνιαρχίας αξίωμα». 

Λέγει επίσης ότι ή Ρωμαϊκή εκκλησία είναι «κορυφή», κορυφαιοτάτη 

τών εκκλησιών τού Θεού, πρώτιστη, πασών τών εκκλησιών πρωτοβαθμού- 

σα, ότι ό θρόνος τής Ρώμης είναι «άγκότατος, άποστολιπός, πρώτιστος, 

κορυφαίος, κορυφαιότατος, έν φ Χριστός έθετο τάς κλεις τής πίστεως» 

κτλ. Δι’ αναλογών έκφράσεων χαρακτηρίζει καί τόν επίσκοπον Ρώμης. 

Αλλά παρατηρητέον " ότι προσωπικώς ήδύνατο ό Θεόδωρος περί τούτου 

μεν τού Πάπα έπαινετικώς νά έκφράζηται, εκείνον δέ νά ψέγη, τά δέ κο¬ 

σμητικά επίθετα ήσαν λίαν συνήθη έν τή επιστολογραφία τής εποχής ε¬ 

κείνης, εύρηνται δέ καί έν άλλαις πολλαις τού Θεοδώρου έπιστολαίς. 
Προς ορθόδοξον βασιλέα ο αδούλωτος τό φρόνημα Θεόδωρος γραφών 

ονομάζει αυτόν «χριστομίμητον, θεώνυμον, θεόσεπτον», προς τόν λογοθέ¬ 

την Παντολέοντα γραφών λέγει «σου το πνευματοκίνητον στόμα». Ήδύ- 

1 Πρβλ. Κ. ί ο 1ι I ε γ, ΙΙοΟεΓ ιΐίο Εοΐιτε ΤΙιοοιΙογβ νοπ ΡπηκιΙ άβ3 γοπιϊ- 

δοΐιοπ Βίδοΐιοί», έν περιοδ. <<Κρ.Ηιο1ίΚ'». δΐ (1874). 2. σ. 385 — 414. 1. Ρ & γ £ ο ί γ 

’Ένθ’ άν. σ. 290—291. 8 ο 1ι ιι ε ί ά ε γ, ’Ένθ’ άν. α. 107, 111. } Η ε γ « έ η γ ο- 

I 1ι ο γ, Ρΐιοίηΐδ ΡεΙπαταη νοη Οοηβίαηΐίηορεί, I, Κβ^εηβΒιΐΓ^, 1876, σ. 266, 281, 

307. Α. Ρ ί ε 1ι 1 ’β γ, Οεδοΐιίοΐιΐβ άει· ^ίΐοΗΙίοΙιεη ΤΓβηηιιη" ζ\νίδθ5εη άβηι Οηβηΐ 

ηη(1 ΟοοίάεηΙ, I, Μαηοΐιβη 186-1, σ. 139—142. δ. 8'α ί α ν ) 1 1 ε. Ι.α ρΓΐηΐίΐαϊέ (1ε 

81 ΡίβΓΓε οί άιι Ραρβ ά’&ριέδ δΐ ΤΐιεοάοΓβ δίοαόΐΐε, έν <·Εεηο3 άΌπ'βηί:», XVII, 

1914, σ. 23 ές. Κατά τόν Λ. Ο α γ ά η ε γ (νΕν6’ άν. σ. 8, 14), ό Θεόδωρος ώνβι- 

ς)οπόλει την ένίοσιν τών εκκλησιών ύ.το τό πρίοτεΐον τον Επισκόπου Ρο)μης, κατά 

δέ τόν Α. Ρ γ. Ο ί γ δ γ ε γ, ΛΗ^εηιείπβ ΚίΓοΗεπ^ΟδΟΐιίεηΐε, δίπί^ατά, 184—46 

III. 1, σ. 190, άν ό Θεόδωρος κατώρθου τφ 806 νά έκλκγή Πατριάρχης Κ/πόλβως, 

έμελλε ν’ αναγνώριση τό πρωτεΐον του Πάπα Ροήιης ! 

2 Πρβλ. Ο ι· ο 8 δ ο ια, ’Ένΰ’ άν. σ. 288 έξ. Ο ο 1) γ υ ε 1 ο π 3 1ε }’, ’Ένθ’άν. 

I. 817 έξ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Αρχιεπισκόπου Αθη¬ 

νών, Τό πρωτεΐον τού επισκόπου Ρώμης, Άθ. 1930, σ. 129 έξ. 
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νατό δέ τις καί έν ταΐς προς τον Πατριάρχην Νικηφόρον επιστολαις να 

εύρη τοιαντας, οΐας καί έν ταΐς προς τον Πάπαν, εκφράσεις. Προς τον Νι- 

κιφόρον γράφει δ Θεόδωρος «θεία καί κορυφαία των κεφαλών ακροτης», 

προς τον Ιεροσολύμων «πρώτος Πατριάρχων». Τούς Πατριάρχας θεωρεί 

«όμοταγεΐς», τήν ολην εκκλησίαν διοικουμένην τιπό των πέντε Πατριάρ¬ 

χων, ον των ίσων πρός άλλήλους, καλεΐ «πεντακόρυφον κράτος» καί ύπο- 

δεικνύει οτι τδ άνώτατον κύρος μόνη ή Οικουμενική ^εκκλησία έχει. Το δε 

περιεχόμενον των πρός τον Πάπαν δεν διαφέρει τού το>ν προς τους λοι¬ 

πούς ΐΐατοιάρχας επιστολών τού Βεοδώρου, δστις δι’ αυτών και δια των 

λοιπών επιστολών παρέστη εις μέσον ως Αρχηγός τής ορθοδοξίας κατά τήν 
μεγάλην εκείνην από τής είκονομαχίας δοκιμασίαν, σύμπαντος του χρι- 

στιανικοϋ κόσμου προκαλεσας την προσοχήν. 

Όταν δέ μετά μικρόν, ένεκα τής εν Κων'/πόλει γενομένης^πολιτικής 

μεταβολής, έξεδόθη κατά Ιανουάριον τού 829 διάταγμα περί ελευθερας 

επανόδου τών Ιξορίστων, ό Θεόδωρος άπελθόιν έκ Σμύρνης μετεβη εϊς 
Βιθυνίαν, εγένετο δέ πανταχοΰ, όπόθεν διήρχετο, δεκτός μετ’ ενδείξεων 

άπειρου σεβασμού καί Αγάπης παρά τών δρθοδόξων &ς ένδοξος όμολο- 

γητής τής πίστεως. 

Ή είκονομαχία εσύ τον Μιχαήλ Τρανλοϋ. 

Ό βασιλεύς Λέων Ε'. έπραξε παν τό δυνατόν πρός έπικράτησιν τής 

είκονομαχίας, άλλα τά πράγματα καί πάλιν απέδειξαν δτι δεν ήτο δυνα¬ 

τή τοιαύτη επικράτησις. “Αλλως τε 0 άριστος έκεϊνος ήγεμών, μεγάλην 
καταδείξας ικανότητα Ιν τή διακυβερνήσει τού κράτους καί έν τή απο¬ 

κρούσει τών Ιξωτερικών κινδύνων έπεσε θύμα συνωμοσίας, δολοφονη- 

θείς τή 25 Δεκεμβρίου 825. 
Ό καταλαβουν τον θρόνον Μιχαήλ Β'. Τραυλός (825-829) ητο εντε¬ 

λώς ανάξιος κυβερνήτης, δύστροπος καί τραχύς, Απαίδευτος, μίαν μόνην 

εχων ικανότητα, τήν στρατηγικήν Τ , γ , 
Προκειμένου δέ περί τού θρησκευτικού ζητήματος 0 Μιχαήλ ηθε- 

λησεν ευθύς αμέσως νά ικανοποίηση τήν ορθόδοξον μερίδα καί δια τούτο 
διέταξε τήν κατάπαυσιν παντός διωγμού καί τήν απελευθέρωσιν τών 

εξόριστων 3. Ή εκ τούτου χαρά υπήρξε γενική, ταύτην δέ συμμεριζόμε- 

νος^καί ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης Ιξεδήλωσεν αυτήν 6ν ταΐς^πιστο- 

λαϊς του. Συνοδευόμενος δέ υπό τού μαθητου αυτού Νικολάου απήλθεν 

' Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ν λ ο υ, Γ. β, σ. 227 εξ. ^ / 

3 Θ 8 ο φ ά V Ο ιι ς, Χρονογραφία, σ- 494. Ζ ω ν α ρ ά, Χρονικόν, Μι^πε, 

134, 1364. 

Ό άγιος Θεόδωρος Σιουδίτη'ς'. 3ί 

εκ Σμύρνης είς Κων/πολιν διά ξηράς. Καθ’ οδόν διελθών διά τών χω¬ 

ρίων Ξηρόλοφοι, Μιτάτα, Πτελέα, 'Αχυράους καί τών πέοιξ τής ΓΙρουσης 

πρός τήν Χαλκηδόνα, εγένετο δεκτός ένθουσιωδώς υπό τοϋ λαοί. Έν τω 

χωρίψ Μιτάτα έφιλοξενήθη έν τή οικία του υπάτου Δέοντος, έν Πτελέα 
εμεινεν ίκανάς ημέρας, συναντήσας έκεΐ καί τινας Στουδίτας μονάχους, 

πρός τοις άλλοι ς δ* έκεΐ έφθασε καί ό αδελφός αυτοί αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης Ίίυσήφ, απαλλαγείς τής εξορίας. Εις τά πέοιξ τής Πρου- 

σης άνέμενον τήν διέλευσιν τοϋ Θεοδώρου πολλοί μοναχοί τών μονών 

του Όλυμπου. Έκτος άλλων έκεΐ συνηντήθη μετά τοϋ Πέτρου Νίκαιας, 

του Τωάννου Χαλκηδόνος καί άλλων ομολογητών, μόλις άπαλλαγέντουν 

τής εξορίας. Πιθανώς έκεΐ συνηντήθη τό πρώτον καί μετά του άναχω- 

ρητου του Όλυμπου Τωαννικίου τοϋ Μεγάλου, μεθ' οΰ συνωμίλησεν επί 

τοϋ μοναχικοί βίου, τοϋ τε άναχωρητικοϋ καί τοϋ κοινοβιακοϋ. Προχιο- 

ρήοας πρός τήν Χαλκηδόνα ό άγ. Θεόδωρος συνήντησε τον χρημάτι¬ 

σα ντα μάγιστρον Θεόκτιστον, ζώντα μοναχικόν βίον, καί τον πρώην 
Πατριάρχην Κων/πόλεως Νικηφόρο ν, έφησυχάζοντα έν τή μονή τών 

αγίων Θεοδώρων, ένθα καί παρέμεινεν ό Θεόδωρος επί τινας ημέρας, 

συνομιλών μετά τοϋ Νικηφόρου 1. 

Άλλ’ έκεΐ ήδη ευρισκόμενος έμάνθανεν οτι αί ελπίδες, αί στηριχθεί¬ 

σαι επί τοϋ νέου αϋτοκράτορος ώς μέλλοντος νά υποστήριξή ειλικρινούς 

τήν ορθοδοξίαν, δεν ήσαν βάσιμοι. Διότι ό Μιχαήλ Τραυλός άπέκρουε μεν 
τήν προσκΰνησιν τών εικόνων, επιτρέπω ν μόνον τήν χρήσιν αυτών έν τοις 

ναοΐς, ένεκα δέ τής θρησκευτικής του αδιαφορίας μάλλον ή απιστίας* έ- 

νόμιζεν δτι τά θρησκευτικά ζητήματα έπρεπε νά καταπνίγονται διά τής 
άπαγορεΰσεως πάσης έπ’ αυτών συζητήσεως2. Τούτου ένεκα ένφ άφ? ενός 

κατέπαυσε τον διωγμόν καί άνεκάλεσε τούς έξορίστΟυς, άφ’ ετέρου δμως 
δεν έπέτρεπεν εις τούς στερηθέντας τών θέσειόν των έπισκόπους καί η¬ 

γουμένους νά έπανέλθωσιν εις αύτάς, κατεχομένας υπό είκονομάχων. 

"Ωστε έπαυσε μέν ή φλόξ, εμεινεν δμσ>ς 6 καπνός 

Όταν ό πρώην Πατριάρχης Νικηφόρος έγραψε πρός αυτόν προτρέ- 

πων. ν’ άποκαταστήση τήν ορθοδοξίαν καί νά έπιτρέψη τήν προσκΰνησιν 

τών αγίων εικόνων, ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ διεμήνυσε πρός αυτόν δτι απα¬ 

γορεύει πάντα λόγον περί δογμάτων, περί Συνόδων καί περί εικόνων4. 

1 Θεοδώρου, Βίος Α. 102. 10ο. 1υ8. 115. Β. 48—59. 58. Γ, 102. 115. 

- Ό ο ο γ ο ο 1 ο η 5 1ε >*, I. 850. Ο γ ο 3 8 ο π. ’Ένθ’ άν. ο. 115. Κ. 3 ο 1ι \ν α γ ζ- 

1 α δ ε. ’Ένθ’ άν. σ. 72. 

3 Θεοδώρου, Επιστολή Β, 75. Πρβλ. 79. 121. 

4 Τ γ ν α τ ί ο υ, ’Ένθ’ άν. 209. 210. 



Χρυσοστόμου Ηαπαδοπούλου (?) 

Οι ορθόδοξοι βεβαίως δεν ήδΰναντο νά δεχθώσι τοιαΰτην αντίληφιν. 

"Οθεν ο Πατριάρχης Νικηφόρος προτραπείς νά δεχθή τον πατριαρχικόν 

θρόνον ήρνήθη. Μετά τον θάνατον τοϋ Θεοδότου Κασαι τέρα, εν αρχή 

τοΰ 821, έγένετο Πατριάρχης ό Αντώνιος Συλαίου. 

Ταϋτα μανθάνων ό Θεόδωρος Στουδίτης δεν ήθέλησε νά μεταβή εις 
Κων/πολιν, άλλ’ έπιστρέψας μετά τινων συμιιοναστών μετέβη είς^ τα του 

Κρίσκεντος (Κρησκεντίου) επί τφ της Νικομήδειας κόλπφ, όπου πολυάριθ¬ 

μοι προσέτρεξαν πρός αυτόν καί μοναχοί καί κοσμικοί. Έγραψε δε^πρρς 
τόν νέον αύτοκράτορα καί προς διαφόρους «υλικούς προτρεπων ,αυτους 

νά ύποστηρίξωσιν Πλικρινώς καί μέχρι τέλους την ορθοδοξίαν . 

Ό Μιχαήλ θέλων νά προκαλέση δημοσίαν συζήτηση- χωρίς να συμ- 

μετάσχη αυτής, ώςήξίου ό προκάτοχός του, διέταξε νά μεταβώσιν εις Κων/- 

πολιν οί επίσκοποι καί οί ήγουμενοι3. ’Αλλ’ οί ορθόδοξοι συναντηθεντες 
περί τόν Πατριάρχην Νικηφόροι- άπεφάσισαν νά μή μεταβώσιν εις Κων/- 

πολιν, άλλα νά ζητήσωσι τήν αποκατάσταση- τής ορθοδοξίας, ως και την 

των επισκόπων καί ηγουμένων εν ταΐς θέσεσιν αυτών. Λιά νέου δε γράμ¬ 

ματος αύτοϋ προς τόν αύτοκράτορα Ιζήτησεν δ Θεόδωρος συνέντευςιν μετ 

αυτού ώς πληρεξούσιος τών δρθοδόξων 8. Ή άδεια Ιδοθη και ο Θεόδωρός 
μετέβη μετά τινων επισκόπων καί ηγουμένων είς Κων-'πολιν, ένθα μετά του 
συνήθους αυτφ θάρρους αιμίλησε προς τόν αύτοκράτορα. Ουτος όμως εψεξε 
τόν Θεόδωρον διότι άνθίσταται είς τήν αύτοκρατορικην εξουσίαν και εδη- 

λωσεν ότι "ούτε προσεκύνησεν, ούτε θά προσκυνήση Ιν τφ μέλλοντι τας 
εικόνας. Έν τή έκκλησία-είπε-θέλω νά παραμείνη τό καθεστώς, παρε- 

χων ελευθερίαν καί εις τούς ορθοδόξους καί είς τούς είκονομάχους, υπο 

τόν δρον δπως ή προσκύνησις τών εικόνων γίνεται έκτος τής πρωτευουσης. 

Πρόδηλον, δτι ύπό τοιούτους ορούς δεν ήδύνατο δ Θεόδωρος να πα- 

ραμείνη εν Κων/πόλεο καί άπεμακρύνθη πάλιν είς τά Κρησκεντίου 4. 

Έν τφ μεταξύ δμως Ιξηγέρθη εμφύλιος πόλεμος, απομακρύνας τήν 

προσοχήν τοΰ αύτοκράτορος καί της κοινωνίας από των εκκλησιαστικών 

πραγμάτων. Ό επαναστάτης Θωμάς συμφωνήσεις μετά του^χαλιφου των 
’Αράβων Άλ-Μαμούν (813-833) Ιστέφθη τφ 821 υπό τοϋ ΓΙατριαρχου 

Αντιόχειας Ίωβ (813/4—814/5) Αύτοκράτωρδ καί εξεστράτευσε κατά 

ι Θ 8 ο 8 ώ { ο ι, Επιστολή Β, ΤΙ. 75, 76. 80. 81. 82. 

2 Θεοδώρου, Επιστολή, Β, 86, 129. 

3 Αυτόθι, Β. 86. 

^ Βίος, Α, Γ- 118. 

? Α. V & 3 ίΐ ί £ ν, ’ΈνΌ’ άν. Ι? 362. 

Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 33 

τη: Κων/πολεως, παρουσιάζουν εαυτόν ως τόν Κωνσταντίνον, υιόν της 

Ειρήνης, υποσχόμενος ν’ άποκαταστηση τήν προσκυνησιν τών εικόνων και 

Υα έλαττώση τούς φόρους. Πανταχού τής μικράς Ασίας εΰρε πρόθυμον 

υποδοχήν και είδε πυκνουμένας τάς τάξεις τού αντάρτικού στρατού, ού- 

τινος μέγα μέρος άπετελειτο έξ Αράβων. Κατά τήν διάβασιν τού Θωμά 

είς τήν Θράκην οί κάτοικοι αυτής συνετάχθησαν μετ' αυτού.Επειδή δέ οί 

έ.ν τώ στρατφ αυτού "Αραβες έπεδόθησαν είς λεηλασίας καί διαρπαγάς 
έν ταις Άσιατικαις έπαρχίαις, ό Θεόδωρος Στουδίτης, εγκαταλιπούν τό εν 

τψ κόλπφ τή; Νικομήδειας άναχωρητήριόν του, άπήλθεν είς διάφορα 

ιιέηη προς τήν Κων/πολιν μετ’ άλλων πολλών φυγάδων. 

Παρά τήν Χαλκηδόνα συναντήσας ό Θεόδοορος προς τοΐς άλλοις τόν 

πρώην Πατριάρχην Νικηφόρον περί πολλών μετ* αυτού συνδιελέχθη καί 

διέλυσε τάς διατυπουμένας υπό τών εΐκονομάχων κατ' αυτού κατηγορίας 

ότι τάχα δεν διετέλει είς επικοινωνίαν προς τόν Νικηφόρον, δεν άνεγνώ- 

οιςε τήν /' Οικουμενικήν Σύνοδον, δτι αυθαιρέτους ώριζεν επιτίμια διά 

τοίις έκ τής είκονομαχίας έπιστρέφοντας είς τήν ορθοδοξίαν. X) «ύτοκρά- 

τωρ δμως ύπιυπτευσε τάς συναντήσεις έκείνας, φοβηθείς μ ήπιος διά τού 
Θεοδώρου καί τού Νικηφόρου ή ορθόδοξος μερίς υποστήριξή τόν επανα¬ 

στάτην Θωμάν, διό καί διέταξεν αυτούς νά έλθιοσιν είς τήν βασιλεύου¬ 

σαν, δπερ καί έπραξαν ούτοι. 
Κατά Δεκέμβριον τού 821 ό Θωμάς έπολιόρκησε τήν Κων/πολι ν, δια- 

κόψας δέ τήν πολιορκίαν μετά μικρόν έπανέλαβεν αυτήν κατά τό έαρ τού 

822, επί έν έτος παρατείνας αυτήν. 'Αλλά τό εγχείρημα τού Θωμά ύπήρ- 

ξεν άτυχες. Αι προς αυτόν συμπάθειαι διελύθησαν εκ τής συμμαχίας του 
μετά τών Αράβων, οιτινες ειχον προξενήσει μεγάλα; καταστροφάς. Επι¬ 

τυχείς έξοδοι τού βασιλέως Μιχαήλ, βοηθουμένου εξωτερικό); καί υπό 

τού Βουλγάρου ήγεμόνος Όμορτάγου (Μορταγιόν), προύξένησαν σοβαρά; 

βλάβας. ’Έν τινι δέ μάχη ό στρατός τού Θωμά έγκατέλιπεν αυτόν, κα- 

ταφυγόντα εις Άρκαδιούπολιν. Εκεί συλληφθείς παρεδόθη είς τόν Μι¬ 

χαήλ καί έθανατώθη κατά μήνα Όκτωβοιον τού 823. Ούτω κατεστάλη ή 

έπανάοτασις 1. 

Προ τής καταστολή; αυτής-ό Μιχαήλ άπεπειράθη νά συμβιβάση τούς 

ορθοδόξους καί τους είκονομάχους διά δημοσίας συζητήσει·);. Ό Θεόδω¬ 

ρο; Στουδίτης είς σχετικήν πρόσκλησιν εγγράφω; ήρνήθη νά συμμετά- 

σχη αυτής-. 
'() αύτοκράτωρ, μετά τήν λήςιν τής έπαναστάσεως, επιληφθείς τού εκ- 

1 Επιστολή Μιχαήλ προς Λουδοβίκον, Μ α ιι 3 ί. XV. 417—9. Κ. Π α παρ- 

ρηγοπο ν λ ο υ, Γ, β, 229—234. 

2 Β, 129. 
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34 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (γ) 

κλησιαστικοΰ ζητήματος, ή ξ ιοί σε παρά των όρθοδόξοον να έπικοινωνήσωσί 

προς τούς είκονομάχους, τούς άρνουμένους δέ ποικιλοτρόπως έτιμώρησεν 

ή εξώρισεν εκ τής βασιλευούσης. Ταύτο χρόνιος ήθέλησε νά χρησιμοποίη¬ 

ση την εκκλησίαν τής Ρώμης, ής τό κύρος πολλάκις έπεκαλέσθη ή όρθό¬ 

ζος μερίς, έλπίζων νά έλκύση προς τό μέρος εαυτού τον Πάπαν διά τού 
ήγεμόνος των Φράγκων, διότι έγίνωσκεν οτι οί ηγεμόνες των Φράγκων 

από τού Καρόλου τού Μεγάλου ήσαν υπέρ τής εικονομαχίας. Τή 10 λοι¬ 

πόν ?Απριλίου 824 άπέστειλεν εκ Βυζαντίου αντιπροσωπείαν μετά γραμ¬ 

μάτων και δώρων προς τον ηγεμόνα των Φράγκων Λουδοβίκον Ευσεβή, 

υιόν τού Μ. Καρόλου (814—840) και προς τον Πάπαν Ρώμης Ευγένιον 

Β', (824—827). Έν τφ προς τον Λουδοβίκον γράμματι έξεδήλου την λύ¬ 

πην του επί τή εσωτερική διαιρέσει έν τή εκκλησία Κων/πόλεως καί έδι- 

καιολόγει τον κατά των ορθοδοξων διχογμον επί τφ οτι ουτοι, παρά τας 

αποφάσεις τής Συνόδου τού 815, έξακολουθούσι προσκυνούντες δεισιδαι¬ 

μονίας τάς εικόνας καί φεύγοντες προς την Ρώμην διασπείρουσι συκοφαν¬ 

τίας κατά τού Βυζαντίου1 2. Τό περιεχόμενον τής προς τον Πάπαν επιστο¬ 

λής παρέμεινεν άγνωστον 3. 

Τελευτώντος τού 824 ή Ελληνική αποστολή γενομένη δεκτή υπό τού 

Λουδοβίκου μετέβη εις Ρώμην καί έπέδωκεν εις τον Πάπαν τό γράμμα 

τού αυτοκράτορος Μιχαήλ μετά των δώρων0. Ό Λουδοβίκος, έγκρίσει τού 

Πάπα, συνεκάλεσε τφ 825 παρά τούς Παρισίους συνέλευσιν των Φράγ¬ 

κων θεολόγων προς συζήτησιν επί τού ζητήματος τής προσκυνήσεως των 

εικόνων καί προς διευκόλυνσιν τής άπαντήσεως τού Πάπα. Οί θεολόγοι 

κατέληξαν εις τό συμπέρασμα οτι δεν πρέπει νά τυγχάνωσιν αί εικόνες 

προσκυνήσεως, αλλά καί δεν πρέπει νά υβρίζονται ή νά εξαφανίζονται. 
Επιτρέπεται ή χρήσις αυτών προς ύπόμνησιν των παριστανομένων γεγο- 

νότων καί προσοδπων καί προς την έξ αυτών διδασκαλίαν4. 

Ύπό τοιούτο πνεύμα υπεβλήθη εις τον Λουδοβίκον σχέδιον επιστο¬ 

λής τούτου προς τον Πάπαν καί τού Πάπα προς τον Μιχαήλ μετά συλ¬ 

λογής σχετικών χωρίων έκ των συγγραμμάτων των πατέροιν τής εκκλη¬ 

σίας5. Ό Λουδοβίκος, όπως προπαρασκευάσω καταλλήλως τον Πάπαν, 

άπέστειλε δύο επισκόπους, εις ούς άνέθηκε τό ζήτημα. Άλλ’ άγνοούμεν 

τί άπήντησε καί άν έτι ό Πάπας άπήντησεν εις τον Μιχαήλ. Άλλ’ ούτος 

1 Μ α η 8 ΐ, XIV, 417—422, 
2 Πρβλ. Μ & η 8ί, XIV, 421. 

3 Χρυσοστόμου II α π α δ ο % ο ΰ λ ο υ ’Αρχιεπ. Αθηνών, 

κονομαχία έν τή Δύσει. Αλεξάνδρεια 1921, σ. 18, 19. 

^ Μ α η 8 ί, XIV. 421—460. 
δ Αυτόθι, 461—467. 

Ή Εί- 

Ό άγιο; Θεόδωρος Στουδίτης. 

$ ω. έμαθεν οτι καί ό Λουδοβίκος καί οί περί αυτόν θεολόγοι ήσπά- 

ζοντο κατ’ αρχήν τάς εΐκονομαχικάς ιδέα:. ’Ίσως δ’ ένεκα τούτου τφ 826 

τρίτην ήδη φοράν ήξίωσε παρά των ορθοδόξων νά προέλθωοιν εις δη¬ 

μοσίαν συζήτησιν μετά τών εΐκονομάχων. \4λλ’ ό Θεόδωρος Στουόίτης, 

όστις κυρίως διηύθυνε τον αγώνα τής ορθοδοξίας, ήρνήθη, έγραψε δέ 
έτι άπαξ προς τον αύτοκράτορα καί τον υιόν του Θεόφιλον καί υπέδειξεν 

εις αυτούς οτι έπρεπε νά καταπαύσωσι τον κατά τών ιερών εικόνων 

αγώνα4 

Τελευτή του άγιον Θεοδώρον Στουδίτον. 

Μετά την λήξιν τής έπαναστάσεως ιού Θωμά, ό Θεόδιορος Στουδί- 

της, μή θέλων νά επικοινωνήσω προς τούς είκονομάχους, άπεμακρύνθη έκ 
Κίον/πόλειος εις τινα μονήν τού αγίου Τρύφωνος παρά τον Άστακηνόν 
κόλπον, έναντι τών Πριγκηπονήσων, όπου διέτριψε μέχρι τής όσιας τελευ¬ 

τής αυτού. Γ0 θάνατος είχεν ήδη άφαοπάσει πολλούς τών γενναίων αυ¬ 

τού συναγωνιστών Στουδιτών, άλλα τοΐς τότε υπολειπομένοις προσετί- 

θεντο νέοι, οΐτινες συνεκεντροϋντο περί τον Θεόδωρον, ενισχυοντες την 
κατά τών εΐκονομάχοιν άντίδρασιν. 'Ο Θεόδωρος εξηκολουθησεν αυτήν 

δι? ευρύτατης αλληλογραφίας. Κατά την εποχήν ταύτην από τής ένάρςεως 

τής βασιλείας τού Μιχαήλ Β'. έγραψεν υπέρ τάς 359 έπιστολάς, ές αυτών 
δέ σούζονται 149. Τό κύριον θέμα τών επιστολών του εινε τό ζήτημα τής 
προσκυνήσεως τών εικόνων. Έκτος αυτού άσπησχόλησαν αυτόν καί συν¬ 

αφή ζητήματα, ήτοι τό πώς πρέπει νά καθορισθώσιν αί βιωτικαί σχέ¬ 

σεις τών ορθοδόξων προς τούς είκονομάχους και τίνα επιτίμια δέον νά 

έπιβάλλωνται εις τούς έκ τής εικονομαχίας έπισνρέφοντας. 
Περί τών ζητημάτων τούτο)ν διάφοροι έπεκράτουν γνώμαι τών οπα¬ 

δών τής οικονομίας ή τής άκριβιί<ις. Οί οπαδοί τής άνεπιφυλάκτου οικο¬ 

νομίας έθεώρουν έπιτετραμμένην πάσαν οίανδηποτε επικοινωνίαν προς 

τούς είκονομάχους, οί δέ μετριότεροι άπέφευγον μόνον την εκκλησιαστι¬ 

κήν επικοινωνίαν. Οί τοιουτοι οπαδοί τής οικονομίας δέν έθεώρουν δί¬ 

καιον νά έπιβάλλιονται επιτίμια εις τούς έπικοινωνούντας μετά των εϊκο- 

νομάχων. Άλλ? ύ Θεόδωρος έθεωρεί την εϊκονομαχίαν ώς αΐρεσιν δεινήν, 

άρνησιν τού Χριστού, επομένως μεγάλην αμαρτίαν ελογίςετο οίανδηποτε 

επικοινωνίαν καί σχέσιν προς τούς είκονομάχους, άξιους δ επιτιμίων τούς 

τοιαύτην αμαρτίαν διαπράττοντας. Άπηγόρευε καί τάς τού και) ημέραν 

βίου σχέσεις τών ορθοδόξων προς τούς είκονομάχους, μεθ υπερβολικής 

1 Επιστολή Β, 199. 
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αύστηρότητος.’Αξιοσημείωτόν δ’δτι και έν μέσω των μεγάλων αυτού αγω¬ 

νοον δεν ελησμόνει τό εργον αυτού ό)ς ηγουμένου των μοναχών Στουδι- 

τών και δεν παρέλειπεν ούδεμίαν ευκαιρίαν χωρίς νά μέριμνα περί τού 

βίου αυτών καί τής καθόλου πορείας τού μοναχικού βίου. Αι πολυάριθ¬ 

μοι δ’ έπιστολαί αυτού μαρτυρούσι την πολυμερεστάτην αυτού δράσιν εν 

τή δλη εκκλησία, διότι πανταχόθεν ήρωτάτο περί διάφορων ζητημάτων 

καί πανταχού έπενέβαινεν υπέρ τού δικαίου καί τής αλήθειας. Ουδέν ζή¬ 

τημα εύρισκεν αυτόν άδιάφορον. 

Έν αρχή τού 823 ή 824 ό Μιχαήλ Βλ ένυμφεΰθη εις δεύτερον γάμον 
την μοναχήν Ευφροσύνην, Ό Θεόδωρος έθειορησε καθήκον αυτού νά δια- 

μαρτυρηθή δημοσία έν ταϊς κατηχητικαις αυτού όμιλίαις κατά τής νέας 

ταύτης παρανομίας τής αύτοκρατορικής αυλής1 2. 

Έξηκολούθει την θαυμαστήν αυτού δράσιν ό Θεόδιυρος υπέρ τής 

αλήθειας καί τού δικαίου, έν μέσφ των διωγμών, των διηνεκών ασκητι¬ 

κοί άγοησον, των βαρύτατων φυσικών στερήσεων κατά τάς έπανειλημμε- 

νας εξορίας, τής εκτάκτου έντάσεοος τής προσοχής αυτού, δτε τη 31 Ο¬ 

κτωβρίου 826 σοβαρώς άσθενήσας κατεκλίθη. Μετά τέσσαρας ημέρας, μό¬ 

λις κατέπαυσεν δ παροξυσμός τού πυρετού, μή δυνάμενος νά έγερθή της 

κλίνης, ύπηγόρευσε εις τινα τών μαθητών αυτού ομιλίαν διά τούς μονα¬ 

χούς. Την ομιλίαν ταύτην ήδυνήθη ν’ άναγνώση δ ίδιος την 4 Νοεμβρίου 

καθήσας έν μέσφ τών μοναχών, εΐτα μετέβη. είς τον ναόν καί έτέλεσε 

την θείαν λειτουργίαν. Τή 6 Νοεμβρίου πάλιν έλειτούργησεν, έπιδεινω- 

θείσης δέ τής καταστάσεοος αυτού τή 9 Νοεμβρίου προσεκάλεσε την αδελ¬ 

φότητα τών μοναχών προς αποχαιρετισμόν. Την 11 Νοεμβρίου τού 826 εν 

ήμερα Κυριακή και περί ώραν 12ην παρεκάλεσε τούς αδελφούς νά ψάλω- 

σι, καθ’ ήν δέ στιγμήν έψαλλον τον στίχον «είς τον αιώνα ού μή έπιλά- 

θωμαι τών δικαιωμάτων σου, ότι έν αύτοις έζησάς με Κύριε» (ψαλμ. 118, 

93) ό άγιος Θεόδωρος έξέπνευσεν, άγων τότε τό 67ον έτος τής ηλικίας 

αυτού. Την επαύριον έκηδεύθη έν μέσω συρροής άπειρου πλήθους, έτά- 

φη δ’ έν εντός τού κε/Αίου, έν τώ οποίφ έζησε, οποθεν το λείψανου αυ¬ 

τού μετηνέχθη είς τήν νήσον ΠριγκηπονΒραδυτεοον τή 26 Ιανουάριου 

1 Μικρά Κατήχησις, όμιλ. 74. Επιστολή Β. 181. 

2 Βλ. Ο & 3 Γ 1 6 3 ν α η ά 6 V ο Γ 3 1, «Είς τήν ανακομιδήν καί κατάθε- 

σιν τών λειψάνων τοΰ όσιου Πατρος ήμών καί όμολογητοϋ Θεόδωρου, εν ταΰτφ 

δέ καί μνήμη πρός τό τέλος του λόγου περί τής καταθέσεως τών ευρεύέντων λει¬ 

ψάνων τοΰ οσίου ΙΤαιρός ημών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου γενομένου Θεσσαλονίκης.» 

έν «ΑηΜεσΙα Βοΐΐαπάίαπα» ΧΧ^ΧΧΙ, 1, 1913, σ. 27-62. 'Ο λόγος οΰτος, διασω¬ 

θείς έν κώδικι τών Παρισίων, ανήκει, κατά τον εκδότην, είς σύγχρονον, αλλά προ¬ 

γενέστερον του βιογράφου αύτοϋ Μιχαήλ. Ό έν τφ λόγω μνημονευόμενος 'Ιωσήφ 

είναι 6 άδε?αρός τοΰ Θεοδώρου, χειροτονηθείς έν τείνει τοΰ 806 Αρχιεπίσκοπος 

Θεσσαλονίκης καί τελευτήσας τον βίον έν έτει 832. 

Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 37 

827. τό ιερόν αυτού λείψανου έν μεγάλη πομπή άνακομισθέν είς τήν 

Κο)ν/πολιν άπετέθη έν τή μονή τού Στουδίου. Έτησίως δ’ έκτοτε τελεί¬ 

ται ή άγια αυτού μνήμη έν τή ορθοδόξο) έκκλησία τη 11 Νοεμβρίου1. 

<0 Θεόδωρος Στουδίτης διεκρίθη έν τφ ζήλφ αυτού υπέρ τής έκκλη- 

σίας καί τής ορθοδοξίας, υπέρ τής αλήθειας καί τής δικαιοσύνης. Είλι- 

κοινής καί άπερίστροφος, δραστηριώτατος, μαχητής ακατάβλητος, πάντοτε 
έτοιμος είς θυσίαν καί αυτής τής ζωής χάριν τής αλήθειας καί^ του· δι¬ 

καίου. Κατά τών είκονομάχων ύπεστήριξε τήν προσκύνησιν τών αγίων ει¬ 

κόνων καί τά διασαλευθέντα ύπ’ αυτών εκκλησιαστικά καθεστώτα, ύπε- 

οτήοιξεν επ’ ίσης τον μοναχικόν βίον, δν μετερρύθμισεν όπως καταστήση 
σπουδαίου διά τήν ζωήν τής χριστιανικής κοινωνίας παράγοντα, φρουρόν 
άγρυπνου τών δογμάτων καί τών κανόνων της εκκλησίας, αποδίδοντα είς 

τήν εκκλησίαν τούς μέλλοντας ίεράρχας μετά προσήκουσαν προπαρα- 

σπευήν, διά τών μοναστηριακών σχολών ώφελούντα τήν κοινωνίαν, καλλι- 

εργούντα καί άναπτυσσοντα τά γράμμματα. Εναντίον τών αυθαιρέτων 
επεμβάσεων τών αύτοκρατόρων υπεραμύνεται τής ανεξαρτησίας τής εκ¬ 

κλησίας. Άποκρούων πάσαν «οικονομίαν» εν τοις εκκλησιαστικοις πράγ- 

μασιν, υποστηρίζει αύστηρώς τήν «ακρίβειαν τών κανόνων». Ζητεί νά 

τηρηθώ σι ν αί παραδόσεις τής εκκλησίας έν πάσι 
Συντηρητικός ών αποφεύγει τάς ακρότητας. Εκτιμούν τήν σημασίαν 

τής θύραθεν παιδείας, συνίστα ταύτην θερμώς είς τούς Στουδίτας, ύπε- 

δείκνυεν αύτοις νά έπιδίδωνται είς τήν ποίησιν, είσαγαγό)ν τούς κλασσι¬ 

κούς αυτής τύπους έν τοίς εαυτού έπιγράμμασιν. Αποκρούει πάσαν βίαν 

κατά τής συνειδήσεως τών άνθρώποτν. Έν τή ρυθμίσει τής μοναστηρια¬ 

κής ζωής αποφεύγει τήν υπερβολικήν αυστηρότητα, ήτις έχαρακτήριζεν 

αυτήν κατά τούς πρώτους αιώνας, ως πρός τήν τροφήν, τήν εργασίαν καί 
την άνάπαυσιν τών μοναχών. Εντεύθεν μεγάλη ύπήρξεν ή έπίδρασις αυ¬ 

τού επί τής εκκλησίας καθόλου. 

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (τ) 

1 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βοζ. Εορτολόγιο ν. σ. 190, 

2 Πρβλ. Επιστολήν Β; 19. 



Δ I Α Λ Ο Γ Ο Σ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ'. 

ΤΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΊΌΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

ΜΑΝΟΥΗΛ Α'. ΚΟΜΝΗΝΌΝ 

Έν τφ ύ«' αριθμόν 1379 χειρογράφφ τής εθνικής ημών βιβλιοθήκης 1 2 

εΰρηται, μεταξύ άλλων, καί ό ανέκδοτο; διάλογος5 τοΰ Μιχαήλ Γ'. τοΰ 
Άγχιάλου3 * προς τον Μανουήλ Α'. Κομνηνόν,φέρων επιγραφήν «Διάλογος, 

ον έποίησεν ό άγιώτατος καί σοφώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 

λεως κυρ Μιχαήλ ό Άγχιάλου προς τον ευσεβέστατον πορφυρογέννητων 
βασιλέα κΰριν Μανουήλ τον Κομνηνόν περί τής των Λατίνων υποΌ'έσεως» 

οτε πολλοί των υπό τον Πάπαν αρχιερέα)ν καί επισκόπων καί φρερίων εις 

την Κωνσταντινοΰπολιν κατελαβον τάς εκκλησίας ζητουντες την ένωσιν 
καί μηδέν έτερον από τους Γραικούς άπαιτούντες ή παραχοορήσαι τφ Πά- 

πφ των πρωτείων καί τής έκκλήτου, δούναι δέ τούτψ καί τό μνημόσυνον» 

καί καταλαμβάνων τά φύλλα 488α—4 440 τού κωδικός τούτου. 

1 Πρβλ. Σ α κ κελί ω ν ο ς, «Κατάλογος των χειρογράφων τής εθνικής βι¬ 

βλιοθήκης τής Ελλάδος» σελ. 250—251. 

2 Μικρά τινα μόνον αποσπάσματα του διαλόγου τούτου έχουσι δημοσίευσή 

υπό του Λέοντος Άλλατίου έν τφ Ιργφ αυτού «Ό© εσσΙεδΜαο οοοΜ. ειίςπυ οτΐεπί:. 

ρβι-ρβίιια οοηββπίποηβ», σ. 526. 555. 66-1. ΙΙρβλ. καί Ά. II (; π α δ ο π ο ύ λ ο υ 
1ί ε ρ α μ έ ω ς έν Βγζ. ΖβΚϋσΙιπίί, τόμ. 8. σ. 665—666. 

3 Περί τού βίου και των εργοιν τού Μιχαήλ Γ'. τού Άγχιάλου. τού πατριαρ- 

χεΰσαντος έν Κωνσταντινουπόλει από τού 11611—1177, πρβλ. Μ α ν ο υ ή λ Γ ε- 

δ ε (6 ν, «Πατριαρχικοί πίνακες», σελ. 365—368. Τού α ΰ τ ο ύ, «Κανόνικαί δια- 

ταςεις», τόμ. Β , σ. 24—38. Ζαχαρία Μ α 9· ά, Κατάλογος ιστορικός των 

αρωτων επισκόπων καί ιών εφεξής πατριάρχων τής έν Κωνσταντινούπολη αγίας 
καί μεγάλης τού Χριστού εκκλησίας, σ. 75--76. Ά ν δ ρ ο ν ί κ ο υ Λ η μ η- 

τ ρ α κ ο π ο υ λ ο υ, « Ορθοόοξος Ελλάς», ιτ. 30—31. Τοΰ αυτού, «Ιστο¬ 

ρία τού σχίσματος», σ. 32 33. Κ ρ ο υ μ β α χ ε ρ, «Ιστορία τής βυζαντινής λογο¬ 

τεχνίας» κατά μετάφρασιν Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Α'. σ. 175 καί τόμ. Β', σ. 133, 

137 καί 408. ΒνζΑπΙ. Ζσίΐεοΐιπίΐ, τόμ.. 5, 251. 6.. 613. 8, 665 καί 11, 74—78. Πατρο¬ 

λογία Μ ί £ π ε, τόμ. 119. σ. 788—706. Ν ι κ ο δ ή μου Μ ί λα ς, «Εκκλησια¬ 

στικόν δίκαιον» κατά μετάφρασιν Μελετίου 5 Αποστολοπούλου, σ.· 161 καί 260. 

Διάλογος Μιχαήλ Γ' τοΰ Άγχιάλου προς Μανουήλ Κομνηνόν. 39 

Ό διάλογος οΰτος εΰρηται καί εν τφ ΰπ’ αριθμόν 3808 χειρογράφφ 

τής μονής Διονυσίου τού ”Αθοινος1 καί εν άλλοις τισί χειρογράφοις . 

Ό διάλογος οΰτος τού Μιχαήλ Γ'. τοΰ Άγχιάλου μετά τοΰ αϋτοκρα- 

τορος Μανουήλ Α'. τοΰ Κομνηνοϋ, δστις, ως γνωστόν, ού μόνον εκ λόγων 

επιγαμίας καί φιλίας προς τούς Φράγκους, άλλα καί πολίτικων διεκειτο 

εΰμενώς προς την ενωσιν τής ανατολικής εκκλησίας μετά τής δυτικής, έγέ- 

νετο Ινώπιον τής συνόδου, ήτις, πεισθέντος ?.ν τελεί τοΰ αύτοκράτορος 

περί τοΰ άτοπου τής ενώσεως καί ΰπό την μορφήν τής ούνίας, επευφή- 

μη σε τον τε πατριάρχην καί τον «ύτοκράτορα. 

Ό διάλογος οΰτος, οστις πιθανώς εγενετο τφ 1170 ή 1171, είναι άξιος 

δημοσιευσεως ώς δεικνόων τό φρόνημα τής ανατολικής εκκλησίας κατα 

τον δωδέκατον αιώνα περί τής ούνίας καί τά επιχειρήματα, ατινα έφερεν 

εκείνη κατ’ αυτής. 
Κατωτέρω Ικδίδων τούτον επί τη βάσει των κωδίκων Αθηναϊκού 

ΰπ’ αριθμόν 1379 καί τής μονής Διονυσίου τοΰ Άθωνος νπ’ αριθμόν 3808 

παρατηρώ οτι αί μεταξύ αυτών διαφοραί είναι ελάχισται καί άνάξιαι λό- 

Διάλογος, ον έποίησεν ό Αγιότατος και σοφότατος Πατριάρχης Κων¬ 

σταντινουπόλεως κυρ Μιχαήλ ό Άγχιάλου πρός τόν εύσεβέστα- 

τον πορφνρογέννητον βασιλέα κϋριν Μιχαήλ τόν Κομνηνόν περί 

τής των Λατίνων ύπο&έαεως, δτε πολλοί των ύπό τόν Πάπαν 
Αρχιερέων καί επισκόπων και φρερίων εις την Κωνσταντίνου- 6 

πολιν κατέλαβαν τάς έκκλησίας ζητουντες την ενωσιν καί μη¬ 

δέν τι έτερον Από τούς Γραικούς άπαιτοϋντες ή παραχώρησαι τφ 
Πάπφ των πρωτείων καί τής έκκλήτου, δούναι δέ τούτφ καί τό 

μνημόσυνον. 

Ό Πατριάρχης. Τίνα ταύτα, θειότατε Βασιλεύ; ^ ~10 

Ό Βασιλεύς. Τίνα ταύτα; Την ειρήνην επιζητώ καί των από Χρίστου 

καλούμενων επισπεύδω την ενωσιν ούκ άτοπα τινα προβαλλόμενος ουδέ 

τού είκότος πόρρω ψερόμενος, άλλ’ εκείνα θέλω μετέρχεσθαι, ά κατηγο¬ 

ρίαν μέν ούδεμίαν. έπαινον δέ μέγαν τοίς κοτορθώσασι προςενήσουσιν. 

Ουδέ γάο, ουδέ δέον ηγούμαι την εκκλησίαν διηρημένην περιοραν, δπερ, 1δ 

οιμαι, καί τις των προφητών περιπαθώς άποκλαιόμενος ανεφθέγγετο, διη- 

ι Πρβλ. Σ π υ ρ. Λ ά μ π ρ ο υ. Κατάλογος των έν ταΐς βιβλιοθηκαις τού 

αγίου "Ορους Παληνικών κωδίκων, τόμ. Α'. σ. οί!3 (34 φυλ. 73α—87β).« 

- Πρβλ. Ε. Μ ί I I θ γ. -(Ιβ,ίαΙο&αβ <1^8 ιη3.οιΐί»οπι.Β §Γ605 άο Ια όϊόίίοΐΐιβςιιε 

Ι’Ε.οιιπαΙ. (ΡΟΓΪ8 1813), 0.503. Πρβλ. Ι« «Βνζ,ιηί. ΖμΙβοΙιηΙΙ», τόμ. 8, σ. 666 1\. 
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ρέθηλέγων το ορος των Έλαιών και μέγα χάσμα τό μεταξύ καί ούκ έστιν 
ούδείς, δστις έργάσαιτ5 αν την συνάφειαν. 

Ο Πατριάρχης. Εκείνο δη τούτο τής παροιμίας όρώ, άλλα μέν δντα 
της αλήθειας τά πράγματα, άλλα δέ δοκοΟντα τυγχάνειν, £( χις ού σκοπεί 

5 κατ ακρίβειαν, και βρωματων καί πομάτων ούδέν διενηνοχότα, έσιοθεν 
μεν κρυπτοντοον τό δηλητήριο ν, εκτός δέ καί τι γλυκάζον έπιδεικνύντων 

καί θύτου των μέν προσιεμένων τά της τροφής νουνεχώς τφ ή δει μέν κλε- 

πτόντων την αισθησιν, τφ μή φαινομένφ δέ του κακού κατάγοντος εις θά¬ 

νατον, ή καί φαρμάκοις παρεοικοτα ούκ ευθύς την βλάβην άναδιδούσιν, 

10 άλλ εις τό μέλλον αποτηρούσι καί μετά καιρόν την βλάβην έπάγουσιν. 

Ισιος γάρ άν τις υπολαμβάνη καν τοΐς παροΰσι προς τό μηδέν άνοιας πα¬ 

ρέχει καί μεγάλην συνεισφέρει την λυσιτέλειαν. Έχει δέ ώς καί ετέρους 
άν τις παρακυπτειν θέλη βαθύτερο ν καί μή κατοπτεύειν μόνον την επι¬ 

φάνειαν* τήν τε γάρ ειρήνην, δι' ήν σπουδαστέον τούργον άξιούσί τινες, ού 

15 μάλλον ή τήν μάχην εισάγει, διαιρείται ούχ5 ήττον, ειπερ ένοι, ού μόνον 

άπ άλληλων τους πνευματικούς αδελφούς, άλλ5 ήδη καί των αγίων καί τού 
δεσπότου Χρίστου καί περί αυτό τό σέβας οί τά τοιαύτα έπιχειρήσαντες 
σφαλήσονται. 

Ο Βασιλεύς. ΙΙώς δ? άν τις, είπέ, καί παραβλαβείη τι των ορθών δογ- 

20 μάτσο ν κατ ούδέν αφιστάμενος, μηδέ των πατρικών παραδόσεων ούδέ τό 

οιονούν εναλλάττων, μηδέ των κανόνων ούκ άπεχόμενος, μόνων δέ των 
προοτείίον καί τής έκκλητου τω Πάπα παραχωρών, ινα προς ομόνοιαν 
έπαγάγχΊ καί προς είρηναίαν σύμβασιν έφελκύσηται ; 

Ο Πατριάρχης. Ως εύγέ σοι του τιον των λόγιον, άλλ? ούκ άν εϊποις 
25 οος συνίστασθαι δυνανται’ των γάρ εναντίων τά άμεσα άπεΐναι μέν ίσως 

ενδεχεται καί άμφοτερα, παρεΐναι δέ ούκ άν δέξεταί ποτέ* ανάγκη γάρ πά¬ 

σα θάτερον οίχεσθαι. Η τοίνυν τάς πατερικάς βούλου διατηρεί ν διατυ- 

ποοσεις καί παρατηρεΐν καί ό εκεΐναι κάτακρίνουσιν άποστράφηθι ή τούς 

ύπ αυτών δεδιουγμένους παραδεςιίμενος γνώθι τά θεία πόρρω θέμενος, ού- 

θΟ δεις δ άλλος μάλλον τού Πάπα παρά των κανόνων των εκκλησιαστικών 

έξωστράκισται. "Ή τις άν, είπέ, τον άποδεσποτούντα τού σού κράτους καί 

προς την σήν μεγαλειότητα καθυβρίζοντα ού κακώς πράττειν όμολογών, 

προς δέ τό εκείνου μέρος τιθέμενος, σός φίλος έσται καί τοΐς εύγνωμο- 

• νουσι συναρίθμιος γένηται ; Κι δε συ θνητός γεγονους, φύσει γάρ που τούς 
35προσκολλωμένους τοΐς άποστάταις άποδιώκεις, τί χρή λέγειν περί Θεού, 

δς ούκ άν ί'λεως έφορα τοΐς συγχωρούσι τοΐς εις αύτόν ύβρισταΐς; 

Ό Βασιλεύς. Ούκούν εκείνοι πρός τό θειον ύβρίζουσιν; 

Ό Πατριάρχης Καί πάνυ μένουν. 

Ό Βασιλεύς. Ή δέ ύβρις οΐα; 

Ό Πατριάρχης. Μεγίστη μέν ούν καί ής ούκ άν εύρήσοι τις χείρονα* 40 
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Ό Βασιλεύς. Τί δέ ούχί καί ήμιν ταύτην άποκαλύψειας; 

Ό Πατριάρχης. Προθύμους. 

Ό Βασιλεύς, Λέγε λοιπόν καί γάρ ημείς προθύμως άκούσομεν, χαρί- 

ζοιο δ5 άν καί τφ θείφ τφ μή είδότι μέχρι τού νυν τούς εχθρούς εκείνου 

παραδηλών. ο 
Ό Πατριάρχης, Έρομαί σε τοίνυν βραχύτατα, σύ δέ μοι δός τήν άπό- 

κρισιν. Άνήρ τις των τά μέγιστα παρά σού δυνάμενος στρατηγός αύτο- 

κράτωρ εις Σικελίαν ή αλλαχού που τετίμητο των σών πάντως οφείλω ν 

προσταγμάτιον έξέχεσθαι, ό δέ τά έκεισε καταλαβών τού δεδωκότος τήν 
αξίαν έπιλαθόμενος, αυτός δ5 ήσθα σύ, τά βουλητέα πάντα ποιεί έξ έναν- 10 

τίας διαπραττόμενος καί μηδέν ή μικρά των σών θεσπισμάτων έπιστρε- 

φόμενος, εντεύθεν (Υ άρα καί τοΐς έχθροΐς υπήρξε των Ρωμαίων περιγε- 

νέσθαι καί των έκεΐσε πάντων τήν αρχήν κατακτήσασθαι. Τί γούν σοι λο- 

γιστέον περί τού πράγματος; Ούχ ύβρις άτεχνώς ταύτα τού τής αρχής δια¬ 

δήματος ; 15 

Ό Βασιλεύς. Τί λέγεις ύβρις, άλλ5 ό τι κάκιον έ'παγε. Πώς δ5 άν αρμό¬ 

ζει πρός τό προκείμενον ; 

Ό Πατριάρχης. Έλεγχθήσεται τό γένος των Ιταλών, όπόσον καθο- 

ράται τού βήματος. Πσασι πάντες όπόσην χρεοοστεΐται των τού Θεού εύ- 

αγγελικών κελευσμάτουν έχειν τήν παρατήρησιν, αλλά τούτων φροντί.ζον 20 

βραχέα, των τού Χριστού, άντεισάγει τά εαυτού καί δόγματά τινα παρεισ- 

φέρει τής εύσεβείας αντίμαχα μηδέ τό παράπαν ερυθριώ ν. Εις λόγους μέν 
τού Σωτήρος παραβαίνειν κεκινδυνεύκασι, λόγους δέ τού θείου παραχα- 

ράττουσι Πνεύματος* τά γάρ των Πατέρουν τού Πνεύματος, έπεί καί συν- 

εργίφ τού Πνεύματος, ώσπερ άν εΐ τι διορθούν έδει τον τής σοφίας δημι-25 

ουργόν, δ καί χαμαιζήλοις άνθρουποις κατά των δεσποτών τολμάν άπη- 

γόρευται. Τής δέ τοιαύτης φήμης διαόοθείσης απανταχού καί των ανό¬ 

μων νομίμων κραταιωθέντων απανταχού επί πολύ δσα τις νόσος εύπε- 

τώς μεταπίπτουσα κάκ των έχόντων άλλοις έπεισπηδώσα κατά μετάδο- 

σιν τφ παλαιότάτφ τής κακίας δήμιουργφ ούκ ολίγον μέρος άπυκερδαί- ·>0 

νειν τής ιταλικής εκκλησίας έγένετο, καθάπερ καί τισι λύκοις, όπόταν 

των ποιμένοον τό αμελές εις φθοράν παραπέμπει τά θρέμματα εις κόρον 
έπαπολαύειν έξέσται τιον ριπτουμένουν χρεών. Πώς γούν ούχ ύβρις ταύτα 
Θεού άντινομοθετειν πειράσθαι ταΐς αύτού διατάξεσι καί οΰς αυτός έξη- 

γόρασεν υπό δουλείαν άγειν τής πλάνης καί τής ελευθερίας άλλοτριούν; 35 

Καί ταύτα μηδέ απλώς ούτω τον ζυγόν άπορρίψαντος, άλλ5 αίματος άν- 

τιδόσει δεσποτικού τό φως άπολαβόντας ελεύθερον καί τον τού σκότους 
άποσεισαμένους προστάτην, φ καί κατείχοντο. 

Ή Σύνοδος. Εύ πάνυ λέγεις καί ούδ5 άν εις οΐμαι τοΐς είρημένοις 

άντιφερεσθαι δύναται. 40 
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Ό Βασιλεύς. Καί πού ψήσεις τά τής μακροθυμίας, ώ πατριάρχων 
άγιώτατε, ή πώς οΰχί καί τήν θείαν δέδοικας δίκην τους αδελφούς άπο- 

τόμως άπορρηγνύς ; Ευκόλως λοιπόν ημάς έξεις προς τήν παράπλησιν πεί¬ 

θομε νους, εΐ τισιν άφιέναι καθικετεύεις καν πού τι καί ήμαρτο/σαν αύ- 

5 τός μηδέν μηδόλως τοΐς όμοτίμοις ΰπενδοϋναι βουλόμενος. 

Ό Πατριάρχης. Εί μέν ήν ανθρώπινη φύσει τήν θείαν ύπερβάλλε- 

σθαι χρηστότητα, πάροδον άν έκέκτητο τά λεγάμενα, νυνί δέ τίς άνοια 
εις τόσον έλήλακεν ώς τήν πηγαίαν πάσης φιλανθρωπίας καί άγαθότη- 

τος ύπερβήναι θελήσαι ή καί όπο/σούν έξισάζεσθαι καί ταυ τα μή όπως 

10 τού είκότος έπανίέναι, άλλ’ ουδέ τού δικαίου προστήναι, καθώς ενδέχεται 
δυναμένην είναι τήν φύσιν διαγορευόντων των προφητών* πάσα γάρ φη- 

σι δικαιοσύνη ανθρώπων ώς ράκος άποκαθημένης. Εί τοίνυν ό Κύριος 
ούκ άψίησι τοις βλάσφημο ύσι περί τό Πνεύμα, ώς έκ τού Ευαγγελίου δι¬ 

δάσκομαι, πώς άν άφήσω αυτός καίτοι παρ’ εκείνου τό άφιέναι λαβών ή 
15 πάντως τήν άνωθεν μήνιν προς έμαυτόν έκκαλέσομαι υπέρ τά δέοντα χρη- 

στευόμενος; Πιστούταί μοι τον λόγον Σαούλ των Παλαιστιναίο/ν ούκ 

άποκτείνας τον άρχοντα καί διά τούτο τής θείας εύμενείας στερούμενος, 

αδελφών δέ προθυμίφ άν άπόσταίην, εί τού πατρός εκείνοι κατεξανέστη- 

σαν ή συνεμισήθην άν καί αυτός τοΐς τούς τεκόντας ύβρίζουσιν. Αλλά 
20 γάρ εκείνοι μέν άποστρέφοιντο, άν θελητόν καί κατ’ εμού μηχανάσθωσαν, 

άγαπφη δ’ άν 6 γεννήσας ή μάλλον άναγεννήσας διά τής χάριτος κά- 

κεΐνος μέν Ήσαύ έβδελυγμένος καί προ γεννήσεως, εγώ δέ Ιακώβ λο- 

γισθείην τήν εύλόγιαν καρπόύμενός καί πτερνίζων ού μόνον αύτούς, 

αλλά συν τού τοις καί τον άρχέκακον. 

25 Ό Βασιλεύς. ΙΙώς γούν αύτός καπνίζεις θεσμούς καί νέους κανόνας 
δημιουργείς εκείνοις τά μεγάλα τούτου γραφόμενος ; 

Ό Πατριάρχης. Μ ή μοι γένοιτο τοιούτόν τι πεπονθέναι, μηδέ υπερ¬ 

βαίνει ν ποτέ τό τοΐς Πατράσι δοκούν, μηδέ τό πυρί πορευθήναι τού ήμε- 

τέρου προσώπου τό τής εκκλησίας καταλιπών. 

30 Ό Βασιλεύς. Καί πού των θείων νόμων διείληπται τό τώ περί τό 
ορθόδοξον ύποσχάζοντι μηδέ κοσμικής τιμής ύπερίστασθαι ή και παρέχειν 

τό πρωτείον τε καί τήν εκκλητον ; 

Ό Πατριάρχης. Καί πώς άν ό μή καλώς εγων κρίνοι τον ορθώς δια- 

κείμενον ; 

35 Ό Βασιλεύς. Τί γάρ εντεύθεν τό άτοπον ; 

Ό Πατριάρχης. Τί μέν ού νικά των εναντίων είπέ. 

Ό Βασιλεύς. Καί τίς τούτο των αγίων έκώλυσεν ; 

Ό Πατριάρχης. Ούχ εις μόνος, ούδέ ό τυχών, άλλα μεγάλοι καί 
πλείονες. 

40 Ό Βασιλεύς. Σαφήνισον ήμΐν. 
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Ο Πατριάρχης. Και δη ακούε. Οί τάς θείας συνόδους καί ίεράς συγ- 

κροτησαντες μη ο,τι περί τής αλήθειας και τών ορθών δογμάτων τής εύ- 

σεβείας ετρανωσαν, αλλα και περί τινο>ν άλλων, ώς ή τού Πνεύματος 

εδίδου χάρις εθέσπισαν, εν οίς καί τό μηδένα κατεγνα>σμένον εις κατη¬ 

γορίαν προσίεσθαι έν τοΐς πρώτοις καί μεγίστοις ετίθεντο. Εί τοίνυν τού 5 

ΙΊάπα καταγινώσκουσιν άπαντες* τούτο γάρ ούδείς αμφιβάλλει καν άντι- 

πιπτει, πολλούς ελέγχου; εύρήσει τών επί σοφία διαλαμψάνταιν τάς βί¬ 

βλους άνά χεΐρας λαβών, πώς άν κριτήν αυτόν τις ποιήσαιτο τών κανό¬ 

νια ν ουκ εώνιων ουδέ κατήγορον ή πώς ό τούτο τολμών ού τά τών Πα¬ 

τέρων παρεΐδε νομοθετήματα έκ συνέργειας γεγραμμένα τού Πνεύματος, |0 

ο>-, εντεύθεν και προς το ΙΙνευμα μεταπέμπεσθαι τήν άθέτησιν καί τινα 

τρόπον τούτον προς τό Πνεύμα κινδυνεύσαι διαμαρτεΐν; 

Ο Βασιλεύς. Άλλ' ώς λέγεις, εί καί μοιχώ τις συγκοινωνήσειε τής 
εύσεβείας έξέστραπται. 

Ό Πατριάρχης. Σύ δέ ού δοκεΐς ; ]5 

Ό Βασιλεύς. Ούκουν, 

Ό Πατριάρχης. Ούδ’ αντιβαίνεις ; 

Ό Βασιλεύς. Ούδέ όπιοσούν, 

Ο Πατριάρχης. Άλλ’ Ιωάννης 6 πάνυ, ό τού Κυρίου βαπτιστής τε 
καί πρόδρομος, τον μοιχόν ελέγχων καί τήν κάραν άφήρηται καί πολλούς 20 

άν μάθοις ετερους υπέρ τοιουτων ασμένως τά δεινότατα καρτερήσαντας, 

άδικον δέ καί τών όνταις μάλιστα απρεπών μοιχείαν μέν καί πορνείαν 

τους ιερείς αφαιρεΐσθαι τά ά ξι ιάματα, τό δέ παραβαίνειν τήν πίστιν ού 

τούτο δύνασθαι. Ή δυνήσεται καί αύτό, καν ούκ εκείνο μάλλον, άλλ’ ούν 
ούδ έλαττον; Καί πού λοιπόν ό Πάπας άρχι,ερεύς μυριάκις υπό τής άκο-2δ 

λουθίας τού λόγου σοι καθαιρούμενος, τής δ’ αρχιερατικής εύκλειας άπο- 

πεσο^ν, ούκ άν εΐη πρώτος τών οΐ τήν χάριν διεφυλάξαντο, λαϊκός δέ καί 

παρ’ άλλων άγιαζόμενος, άλλ’ ούκ αύτός αγιάζουν άλλους ή καί πρεσβυτέ- 

ρου; καί διακόνους καί τούς ίών μειζόνων βαθμών προβαλλομένους, πολ- 

λφ δέ πλέον ούδέ τών τοιούτων κριτής* τό γάρ άφιέναι τοΐς τοιούτοις τά 30 

πταίσματα ή τοΐς άμαρτάνουσι συγχοορεΐν μανίαν άν έσχατη/ έ'γωγε κρί- 

ναιμι, οίδα 0έ ως καί πάντες όσοι συγκατειλεγμένοι τοΐς γε νουν έχου- 

σιν. Ισως δέ ουδέ τών ορθοδόξων απλώς καθηγητής ό ρηθείς, ΐνα τον 

λόγον επαναλήψωμαι* ούδέ γάρ ποιμήν, άλλά πρόβα τον άπό τούδε καί 

πρόβατον ψα>ριών καί Ιατρεία; δεόμενον άναδέδεικται ώστε καί χείρων 35 

έσται κατά πολύ καί τών ετέρων θρεμμάτων, οίς τό υγιές διασώζεται- καί 

δει παν τάπα σιν άφεστάναι ΐνα μή τού πάθους καί αύτοί μεταλάβωμεν. 

Ό Βασιλεύς. Άλλ’ οίκονομεΐν έν κρίσει δέον τά πράγματα, ού γάρ 
μόνον τούς λόγους, καί κιρνάν τη αύστηρία τήν επιείκειαν. 

Ό Πατριάρχης. Έν άλλοι; τούτο, 40 
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Ό Βασιλεύς. Καν τοΐς θείοις αύτοΐς. 

Ό Πατριάρχης, Οΰτω σύ, άλλ’ ούχ’ δ πολύς καί μέγας Βασίλειος, του¬ 

ναντίον δέ άπαν, μηδέ τό βραχύτατον παραθραύειν διά λόγους οικονομίας 
των πνευματικών ένομοθέτησε διατάξεων καί μάλα εικότως* ού γάρ αν τις 

5 κρεΐττόν οίκονομείη τού τδ παν έπιβλέποντος καί διόλου δέον έχομένου 
αυτού καταλιμπάνειν τά καθ’ ημάς, δπως εκείνος οίκονομοιτο καί διεξά- 

γοιτο* οΰτω γάρ αν ώς άριστα φεροιτο. Εί δέ τις οίκονομειν επιχειρεί η 

χωρίς οικονομίας τής άνωθεν, δι’ ών τά συμφέροντα πραγματεύεται, διά 

τούτων λάθοι εαυτόν τά χείριστα διαθέμενος, ουδέ πόλιν φυλάξοι, ούδε 
±0 οίκονομήσαί τι δυνηθείη μή τού Κυρίου οίκονομούντος τε καί φυλάσσον- 

τος, αλλά μάτην μεν άγρυπνήσοι, επί κενφ δέ τον μόχθον εις τά θέμεθλα 
καταβάλλοιτο. Αλλά ταύτα μέν επί πάσαις λέγω ταΐς έκκλησιαστικαΐς 

ΰποθέσεσιν, εν δέ γε τοΐς προκειμένοις καί λίαν έπιεικέστερον χρησαμέ- 

νου ευρίσκω τον κύκλον τού ίερωτάτου των Πατέρων χορού* τά τε γάρ 

15 άλλα καί δ,τι πλεΐστα τοΐς βλασφημήσασι συγκατέβησαν. 

Ό Βασιλεύς. Καί πώς εΐ γε καί προ κρίσεως κατεδίκασαν και ΐν’οΰ- 

τως φαίην έξωλεστάτης δίκης πεποίηνται καί ερήμην καταψηφίζονται* οΰ 

γάρ παρεστάναι κάκείνους τις λέγει, δταν κατ’ αυτών την ψήφον έξήνεγ- 

καν, κανών δέ καί τούτο των αρχιερέων ούδένα προ τής ακριβούς έξετά- 

20σεως τής ιδίας δόξης συγκατασπάν, μηδέ των ιερών διπτύχων έξάγειν, μη¬ 

δέ τού μνημοσύνου στερειν ή καί αναθέματος υπό δίκην τον τολμήσαν- 

τα καθυπάγεσθαι. 

Ό Πατριάρχης. 'Ότι μέν αλήθειας έχόμενα ταύτα, ούκ άν άπαρνή- 

σομαι, ακρίβειας δέ ούκ άν συνθέσθαι βουλήσομαι* διώρισται γάρ εΐ τις 

25 έγκληθήναί τι φθάσει, άν παρά τής Συνόδου καλοί το λόγον ΰπέχειν 
μέλλειν μέν ούδέν παραγίνεσθαι καί τού τεταγμένου παραρρυέντος και¬ 

ρού άν 6 καλούμενος ούκ άφίκοιτο, τά των κατήγορο)ν πιστόύσθαι. καί 

αυτόν κατακρίνεσθαι.’ Αλλά τούτο μέν ίσως έν έτέροις, οι δέ περί τό ευ¬ 

σεβές εναυαγησαν καί δριμυτέραν, εΐποις άν καί αυτός, τήν των κριτών 

30 γνώμην καθ’ εαυτών ΰπεκκαύσουσιν, εί δέ καί γυμνή κεφαλή τά βλάσφη¬ 

μα κηρυκεύουσιν, ού μόνον ούκ αυτοί πταίειν ηγούμενοι, άλλα καί τούς 

ούχ επομένους σφαλλόμενους τιθέμενοι, τί άν τις χρείαν έχει μαρτύρων 
ή πώς κατασκοπεΐν δέον καί ώς ζητούμενον έρευναν, άλλ’ ούκ αύτίκα 

τούς τολμητίας ποιεΐν υπό τό ανάθεμα. Δει δή μή κρίνειν τούς 'Ιτα- 

35 λούς, αλλά μάλλον έλθει ν ενταύθα καί κρίνεσθαι. Οί δέ άπαξάπαντες 

άθερίζουσι καί μιαρώς οΰτο) καί βδελυρώς έξεΐναι καί αύτοΐς προστιθέ- 

ναι τοΐς δόγμασι ώς Ιίατράσι διισχυρίζονται. Έπαπειλήσοι δέ τις τήν έκ- 

κοπήν καί αυτοί τό μεΐζον άνταπειλήσουσιν, ώς κεφαλήν δέ πάντων κατ’ 

αυθεντίαν διατείνονται, πράγμα πάσης άπονοίας έχόμενον* τίς γαρ άν 

Διάλογος Μιχαήλ τοΰ Άγχιάλου προς Μανουήλ Κομνηνόν. 

τον Πάπαν κεφαλήν εαυτού καταδέξεται καί ταύτα ασεβεί ας άπόζοντα 

τον Χριστόν άφείς ύφ’ ού σέσωσται; 

Ό Βασιλεύς. ΤΗ μήν ουδέ πρώτος. 

Ό Πατριάρχης. Τούτο μέν έσχον, ού διά Πέτρον ή Παύλον, ώς αυ¬ 

τοί έναβρύνονται* ού μάλλον γάρ Ρώμης ό Πέτρος ή τής οικουμένης δι¬ 

δάσκαλος, ταύτα δέ καί προ Ρώμης τή των Άντιοχέων τό πρωτεΐον χα¬ 

ρίζεται ή φθάσοι άν τήν τιμήν ό Ιεροσολύμων άπολαβοόνό γάρ Χριστός 

έν τούτοις περιεπόλευε καί τό κρείττω είναι των μαθητών ούδέ παρά 

τού γένους των Ιταλών, καν θρασύ λίαν, άφαιρεθήσεται. Λείπεται τοί- 

νυν τήν βασιλείαν καί τον θρόνον σεμνύναι τον ιερόν, μετατεθείσης δέ 

τής βασιλείας καί τής αρχής ανάγκη πάσα καί τά πρωτεία μεθίστασθαι. 

Καί συνάδει μοι προς τούτο τό στίφος άπαν τών έν τή δεύτερη συνόδφ 
συνεληλυθότων θειοτάτιυν άνδρών. Άλλ’ ενθάδε μέν ό λόγος έπήλθε 
τής αεί παρεμπιπτούσης ήμίν ακολουθίας έχόμενος, δπερ δέ λέγειν άνω¬ 

θεν προεθεμην έπαναλήψομαι. Δικαίως μέν ούν καί άνεθεματίσθησαν 
άν καί τοΐς «ίρετίζουσι συνετάγησαν, οι δέ τών όρθοδοξούντων εύ προϊ¬ 

στάμενοι πολύ περί τό τιμωρεί ν έ μέτριασαν έκκόψαντες μόνον καί άπο- 

σχίσαντες, ού μήν αιρετικούς καθολικώς όνομάσαντες καί ταΐς αύταΐς 

έκείνοις παραδόντες κολάσεσιν. 

Ό Βασιλεύς. Καί ψευδώς οΰτω τούτους ώνόμασαν ; 

Ό Πατριάρχης. Αληθώς γε μήν, έπεί καί μηδέν άλλο οιδα τήν αΐ- 

ρεσιν ή τό κρατύνειν δ άν τις αΐροΐτο καί μή τοΐς κυρωθεΐσι ταΐς έκ- 

κλησίαις άκολουθεΐν, δ καί τούς Ιταλούς πεπονθέναι έπίσταμαι. Έπί 
τοσοΰτον ήμΐν καί τά τής οικονομίας ούκ απολείπεται, τό δέ καί πέραν 

τού προσήκοντος ού καλόν. Εί δ’ έπί τοΐς προλαβοΰσιν οικονομήσει τις 
έτερα, επ’ έκείνοις δέ πάλιν άλλα τις ύστερον καί μέχρι πολλού κατά λό¬ 

γον διαδοχής τά τών οικονομιών διαπέμποιεν, φθάσαιμεν άν άπρεπώς 

συναφθέντες, ών, ώς εΐκός, διεζεύχθημεν. Άλλα μηδέν υπέρ τά έσκαμ- 

μένα πηδώ μεν, μηδέ τών Πατέρων παρορώμεν τά δρια. 

Ό Βασιλεύς. Άναθεματίσαις δέ σύ ; 

Ό Πατριάρχης. Καί προ εμού οί τά τών Συνόδων έκθέμενοι* πάν¬ 

τα γάρ, δ στις άν ή, προστιθέναι τι τφ Συμβόλφ τολμά ή τι κείμενον 

άφαιρειν. Κάπεΐνοι πάντες οί Λατίνοι προσέθεντο. 

Ό Βασιλεύς. Άλλα τω Συμβόλφ προστεθεικότες, οΰδέν έν τφ Εύ- 

αγγελίω προσέθεντο. 

Ό Πατριάρχης. Τούτο δίκαιοι καί τον Άρειον, δς τόν Υιόν υβρίζω ν 

περί τού ΙΙατρός δρθώς έδογμάτιζεν. Άλλ’ ού δόξα τις τό έξ ού ή τού 

έξ αυτού ατιμία. 

Ό Βασιλεύς. Άλλ’ ό μέν Πατέρα τιμών εις τόν Υιόν έβλασφήμησεν, 

οί δέ Υιόν προσκυνούντες καί τά τού Εύαγγελίου κρατύνοντες ούχί καί 
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τούς δούλους ύβηίζουσι* τούτο γάρ τούς Πατέρας όμολογήσομεν. 

Ό Πατριάρχης. Έπεί καί τάς τούτων εκδόσεις παραβεβήκασιν, ού 

τούς Πατέρας, άλλα τό Πνεύμα, ού τόσον δτι περί αυτών, δσον ότι τό 

των Πατέρων καί παρ’ αυτού. "Αλλως τε εΐ μεν άλλοις τά των άγίο>ν 
ό Πατέρων ούκ εστεργον, δικαίως αν ταύτα προέτεινον, εΐ δ’ εν οίς ούκ 

άφ’ εαυτών, άλλ? αυτού τού Υιού μαθόντες είρήκεσαν, έν τούτοις αύτοις 

άντιπαρατάττονται, τάς τού Υιού προσταγάς άναιρούσιν άριδηλότατα. Ού 
χρεών δέ πολλάκις μέν εύσεβήσαι, πολλάκις δέ άσεβείαις περιπεσειν καί 
μηδέν εντεύθεν οίεσθαι παραβλάπτεσθαι, διό καί ποτέ τοΐς ορθοδόξους 

10 συντάττεσθαι, ώσπερ άν εΐ τις άπαξ πορνεύσας εαυτόν κατηγορίας έκ- 

φέροι καί μή διηνεκώς παροινήσαντα. ’Ή μην άνάσχοιο σύ παρά των 

υπηκόων έξουθενουμενος καν εστιν ότε καί μή ύβρίζοιο ; 

Ό Βασιλεύς. Έμοί δοκεΐ τούς πάσαν αναθεματίζοντας αΐρεσιν καί 

την φυομένην έκ τού λόγου βλάβην έκφεύγοντας ού κακώς πράττειν, εΐ 

15 τι καν ταΐς λέξεσι σφάλλονται. 
Ό Πατριάρχης. Εΐ μέν άγνοοΐεν τό άλογον καί αυτός συγχωρώ, εΐ δέ 

ελεγχόμενοι ού μεθίστανται ούκ άφΐημι μέμψειος καί τό τά δεικνυμενα 

κάκιστα έκφυγεΐν. Ούδέν ωφελεί την ρίζαν έκτεμεΐν, άλλ’ ού τούς κλάδους 

προσηκόντως έξαποστρέφεσθαι. Εΐ δέ τις ούκ έχει το έξ αρχής εΐρημένον 

20 λαμβάνει ν άπάγει εις άτοπον καί ούτω πεισθείη μή καλώς έχειν όμολο- 

γών καί τον άφιέμενον ανεξέλεγκτα αν τά πράγματα διαμένοιεν. Τί δέ 

καί δει μοι χειρόνων αυτού τούτου άρκούντος, του προστιθέναι φημί τά 
μεγάλα των αιτίων κατηγορειν. Εΐ γούν απαγορεύεις τό βλάσφημον τό 

προστεθέν ύπεξελεΐν προθυμήθητι, ή τούτου μή εφιέμενος μάτην ΐσθι 
25διαβάλλειν επιχειρών τά φαινόμενα. Έγώ γάρ ούδέν άλλο των από τού 

λόγου γινομένων παραγιόν διά των λόγων αυτών καταψηφιούμαί σου καί 

τά κάκιστα, ούτω δ’ άν αυτός καί τούς εΐκονομάχους εύ ποιείν άποδείξειας 

κάκεΐνοι γάρ τάς στηλογραφίας των εικόνων καθηρηκότες τό εφεξής ως 
ού καλόν έμυσάττοντο, την ατιμίαν λέγω την επί τό πρωτότυπον διαβαί- 

'όΟ νουσαν, άλλ’ ώναντο πάντως ούδέν τής ματαιολογίας αυτών «ναθεματι- 

σθέντες, ώσπερ ήν άξιον. ΙΙολλφ με ντο ι φαύλο ν το τάς εικόνας ύπερι- 

δειν τού περί τό πρωτότυπον βλασφημεΐν. 

Ό Βασιλεύς. Καί τις οΐδεν ακριβώς εΐ προσέθεντο, άλλ’ ούκ άρχήθεν 

τούτο παρέλαβον; 

35 Ό Πατριάρχης. Τής άναιδείας, εΐ μή μόνοι άποθαρρούσι τά χαλεπό)- 

τα τα, αλλά καί τών αγίων αυτά καταψεύδονται καί ΐταμώς έναντι δόξας 

έχειν εν τοΐς αύτοις τούς Πατέρας ούκ άπαναίνονται, ώς κρειττον ήν 
τοΐς προλαβούσιν ύποκεΐσθαι τού πταίσματος ή προς τοις άλλοις καί ψεύ¬ 

δους έπισπάσθαι γραφαϊς καί τφ Δεσπότη συλλοιδορεΐσθαι τοις γνησίοις 

40 θεράπουσιν. Εΐ τίς καί πείθηται ταύτα τούς θείους άνδρας εκτός τών θε¬ 

Διάλογος Μιχαήλ Γ' τοΰ ’Λγχιάλου προς Μανουήλ Κομνηνόν. 4Υ 

σπισμάτων τού Ευαγγελίου τι διαττάτεσθαι καί τής πλάνης τούς καθαι- 

ρέτας πολλών τε καί βαρύτατων τήν αφορμήν παρέχειν αιρέσεων; ’Ή καί 

στρατηγός τις γενναίος εις τήν τών εχθρών άντικατάστασιν έξερχόμενος 
τοΐς ύπ? αυτόν στρατιώταις θελήσας δούναι σύνθημά τι προς γνώρισμα 

ού πάσιν ομοίως έχον δοίη καί άπαράλλακτον, άλλ? άλλφ μέν ούτως έτέ- 5 

ρω δ’ άλλως, ΐνα μηδείς υπό τού ετέρου γινώσκηται, άλλ’ ώς άντιπάλοις 

άλληλοις άντιμάχεσθαι δυστυχήσουσιν. Ούκούν ουδέ τό τής πίστεως σύμ¬ 

βολου τοις Γραικοίς μέν ήμίν ούτω, τοις δέ Ίταλοΐς έκείνως οΐ συνθέμε- 

νοι παρέδωσαν. 

Ο Βασιλεύς. Αλλά φεΐσαι μέν ημών άξιώ, φεΐσαι δέ πάσης τής στρα- 10 

τιάς. μαχομεθα γάρ συνεχώς έξ ότου καιρός καί ούκ άντέχειν ήδη δυνά- 

μεθα, πόλεις δε τίς αριθμησειε καί χώρας περιφανείς, άς δι’ αιτίαν ταύ- 

την ώλέσαμεν, τών μέν ύπ’ αυτών στερηθέντες, τών δέ παρ’ άλλων δυσ- 

σεβών δι’ αυτούς προς αυτούς άπησχολήμενοι καί καθώς έδει τοΐς έναν- 

τίοις ούκ άντιβαίνειν ΐσχύοντες. ’Ώ οΐων χριστεπιονύμων, ώς μέν ένθεων Ιο 

ώς δέ πραέων, ώς δέ πάντα πλουτούντων όσα θεάρεστα κατατυραννού- 

σιν οΐ τού Μουχάμετ τής πίστεως καταπαίζοντες καί νυν μέν έκπεταν- 

νύντες τά χείλη κατά τού Σωτήρος Χριστού, νυν δέ κατά τού τιμίου Σταυ¬ 

ρού άπαναιδευόμενοι, ναοί δέ καί πάνυ παρακαλλεΐς, ώς ΐσασι πάντες, εις 

εΐδωλεΐα παρά τούτων μετεσκευάσθησαν. Ούκούν κρειττον τοΐς καί συμ- 20 

φωνούσι κατά τι σπείσασθαι καί τούς παντελώς άλλοτριόφρονας καθελεΐν 

ή τούτων διΐσταμένους εύχειροίτους έκείνοις εις καταγώνισιν προκεισθαι. 
Ό Πατριάρχης. Σωμάτων μέν ύπεριδεΐν βέλτιστου, ψυχών δέ ουδέ 

άμελήσειν λυσιτελές. Τών μέν ούν εις εκείνα λυμαινομενών ουδέ λόγον 

άν θήσομαι, τών δέ επί ταύταις έπιμελήσομαι τήν άπόκρουσιν, ναοί δέ 25 

Θεού ζώντες ημείς έσμέν οΐ κινούμενοι καί δεσποζόντων μέν ημών ασε¬ 

βών ούδέν παρεβλάβημεν, εΐ δέ κατά τι κοινωνούμεν τοΐς Ίταλοΐς, τά μέ¬ 

γιστα ζημιούμεθα εις αυτό τό δόγμα λαβόντες τον κίνδυνον άνατρέχοντα, 

κυριεύσου δέ μού τις Αγαρηνός τό φαινόμενου καί μή μοι συντρέχοι τό 

νοούμενου Ιταλός* τφ μέν γάρ ούκ όμογνωμώ, καν υπόκειμαι, τού δέ τήν 30 

συμφωνίαν επί τή πίστει δεξάμενος τού Θεού μου έμαυτύν άπεχοόρισα, όν 

εκείνος άποδιώκει ένστερνησάμενος, τάχα δέ καί τού ορθού μηδόλως έκ- 

πίπτων καί άμφοΐν περιέσομαι, έκκλίνων δέ τού εΐκότος καί θατέρων λε- 

λείψομαι, δειλιώ δέ φόβον, ον ούκ άν τις φαίη άν εύλογον άμαρτάνων πα- 

ραδεδόμενος τοΐς έθνεσι. Μή βλάσφημων όλοτελώς Ικτριβήσομαι καί δου- 35 

λωθώ δουλείαν διπλήν μηδέποτε λυθήσεσθαι προσδοκήσιμον. Καί άλλος 
τις λόγος οΰτος απόρρητος καί θειότερος έν τοΐς δεινοΐς ημάς άφιέναι 
χρόνιζειν τον Σωτήρα καί Κύριον, εϊπερ ούκ έκκακούμεν πάσχοντες δΓ 

αυτόν δοκιμάζοντα καί δει πάντως μή έκλελύσθαι υπό τούτου ελεγχόμε¬ 

νους* αγαπά γάρ πάντα υιόν, όν βελτιοΰν θέλει διά παιδεύσεως καί διά 40 
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μαστίγων έπανορθούμενος έαυτφ συνδεΐν πλησιέστερον. 

Ό Βασιλεύς. Άρίστως αγορεύεις καί διδασκόμενος πείθομαι καί ού- 

δείς ούκέτι άπειθήσει τοΐς λόγοις σου. 

Ό Πατριάρχης. Όλίγα τινά προσθώμεν τοΐς είρημένοις καί την όμι- 

5 λίαν εκπερατώσωμεν εις γάρ πλεΐστον μεμήκυται. 

Ό Βασιλεύς, ’Λρκει μέν σοι καί τά ρηθέντα από των ώτων ελκειν 
ημάς πλέον εΐπερ από ρινός ίσχύσουσιν ετερα τό αδόμενον, προστίθει δ’ 

δμως καί άπερ βοΰλει, είθε δέ καί ταύτα ούτω λυσιτελέστατα* ήδη γάρ 

καί εργον ευχής τών τοιοΰτων έπακροάσθαι ρημάτων ώς εΐ.κός τίθεμαι. 
10 Ό Πατριάρχης. Αίρετίζει πως ό προσδεχόμενος αίρετίζοντα; Οί κα¬ 

νόνες κελεΰουσι μή άνθιστασο, μηδ’ άμνημόνει των Ιταλών ώς ολίγον 

πρότερον αίρετίζοντες άπεφάνθησαν. 

Ό Βασιλεύς. Καί πώς ούκ εκλήθησαν; 

Ό Πατριάρχης. Δι’ οικονομίαν, ώς εφην, καί ότι μή συγκεκρότηται 

15 σύνοδος, εΐ δέ συγκροτηθείη καί κηρυχθήσονται. 

Ό Βασιλεύς. Εις τά πέραν τής θαλάσσης ου προσήκον έκκλητον γί- 

νεσθαι των θείων νόμων καί τούτο μή άντίβαινε. 

Ό Πατριάρχης. Έν βιωτικοΐς πράγμασι κατεγνωσμένον, άν δικαστήν 

ούκ έκαθίσατε. Καί πώς εν τοΐς πνευματικοίς τοιούτον προσίεσθαι; ΙΙαύ- 

20 λος ταύτα τή προς Κορινθίους, άλλ’ ούκ εγώ διατείνομαι. 

Ό Βασιλεύς. Άλλ’ ό μέν μικρού καί διέλαθε νυν αύτός άναμνήσας, 

καί τό αμφίβολον επιλύσεις μοι. Κανόνας τών ’Αποστόλων προσίελ'ται μέν 
οί Γραικοί, άποπέμπουσι δέ Ιταλοί, καί πώς άν τις έχοι καί περί τούτου 

είδέναι τό ακριβές ; 

25 Ό Πατριάρχης. Οί τής συνόδου Πατέρες καί περί αυτών διετράνω- 

σαν, επειδή γάρ εΰρον πολλούς ούς άνατεταγμέναι επιγραφαί εις απόστο¬ 

λον άνέτρεχον κοινώς τά κατ’ αύτούς σκεψάμενοι, ούς μεν ούκ αληθώς 

εκείνων όντας διέγνωσαν άφανισμφ τελείου παρέδωκαν εις τροφήν παρα- 

θέντες τφ παμφάγφ πυρί, ούς δέ τών ρηθέντων θειων άνδρών ύπάρ- 

30 χειν γεννήματα εκ τής ακολουθίας έσοιζετο, τούτους περί πλείστου πεποι- 

ηκότες τηρεΐσθαι καν τοΐς μετέπειτα έν ταΐς θείαις βίβλοις έταξαν έγχα- 

ράττεσθαι προ τών λοιπών κανόνων καί νόμων, οι παρά συνόδων ιερών 
έγεγόνεσαν, ώς καί χρόνο) προήκοντας καί τή τιμή τά πρεσβεία πλουτή- 

σαντας. Ούςτοίνυν έν ταΐς θείας εύρήσεις πυκτίσι καί σύ άσπάζου και δέ- 

35 χου καί πάντα τρόπον κραταιούν προθυμήθητι, τούς μή δεχομένους δι¬ 

καίως άποστρεφόμενος καί προς τό μή φυλάττειν τά τών αγίων καί ψεύ¬ 

δους εύθύναις εαυτούς ύποτιθέναι οιόμενος. 

Ό Βασιλεύς. Άφέξομαι τό από τούδε ώς ιόν οφεαη' τών τοιοΰτων 

άνδρών καί παθάπερ οί έν νόσοις φιλοζωούντες τών βλαβερών φιλούσιν 

40απέχεσθαι, καν λάθωσί ποτέ.εαυτούς ύπ’ άγνοιας τι τών νοσοποιών έξαι- 

Αιαλογος Μιχαήλ Γ' τοΰ Άγχιάλου προς Μανουήλ^Κομνηνόν. 

τούμενοι τφ μή δίδοντι μεγάλας χάριτας οϊδασι συνορώντες έν τοΐς μετέ- 

πειτα οΐου κακού άν όπερ ήτουν έλαβον ήχθησαν, ούτο) δή καί αύτός, σέ 

ιιέν εύεργετεΐν με τά μέγιστα ομολογήσω διατόριρ φο)νή τούς δέ προς 

τά κάκιστα συνωθούντας ή ώς άγνοούντας μεμψαίμην ή ώς συνειδότας 

κατηγορήσω, εκείνους μέν αφροσύνης, τούτους δέ κακίας καί δόλου. 5 

Ό Πατριάρχης.’Έγωγε, θειότατε Δέσποτα καί τών πώποΰε βασιλέων 
εΐπσ) δέ καί ανθρώπων έπιεικέστατε, τφ προς σέ φίλτρφ άκραιφνεστάτφ 

χρησάμενος, μάλλον έθέμην την φυλακήν όπως άν έν τοΐς ένδον έχοις κα¬ 

λώς, πέποιθά δέ διά τούτων καν τοΐς έκτος ή τφ φαινόμενό.) λυσιτελεΐ 

προσανέχειν καί οΰτω τφ ούχ’όρωμένω καί κρείττονι παραβλάπτεσθαι, έν- 10 

τεϋθεν δέ τάχα κάκεΐνο,όπερ ποιούμε θα άπολύειν καί άμφοτέρων εν στε¬ 

ρήσει καθίστασθαι. 'Όσα μέν ούν τοΐς άνδράσιν ήμάρτηται, οΐ τφ λόγφ 
έξ αρχής προσετέθησαν, άλλοι προ ημών, ώς καί σύ πάντως οιδας, ούτω 
μέν θείοι, ούτω δέ μέτοχοι λόγου καί σοψίας πλήρεις τής εύγενούς καί 

καθ’ημάς καί τής θύραθεν διειλήφθησαν καί τά τούτων πυξία λαβών 15 

γνωριεΐς καί αύτός τά περί αυτών, μάλλον δέ οΐμαι καί έλαβες καί έγνώ- 

ρισας, ήμΐν δέ ό λόγος προς ούδέν έτερον γεγένηται σήμερον ή τούς όμο- 

λογουμένους κακούς ούδόλως χρεών είναι κατασκοτάζων προσίεσθαι* τό 

γάρ καί περί τού εί τοιούτοι κακοί ποσώς άμφιγνωμονεΐν, άλλοις τε ώς εΐ- 

πον έμέλησε προς άπόδειξιν καί προ πάντων τφ πάντα ερευνώντι καί γι- 20 

νώσκοντι Πνεΰματι, περί ό καί αύτοί την βλάσφημον γλώσσαν άποκινεΐν 
ούκ ήδέσθησαν. 

Ό Βασιλεύς. Καί πώς ό κατ’ άρχάς τούτων γραψάμενος τά δεινότα¬ 

τα, οιδας τον ανδρα τον Φώτιον λέγω, αύτός πάλιν την τούτων κοινωνίαν 

προσήκατο; 25 

Ό Πατριάρχης. Εί μέν καί άμαρτάνειν εις τούτο παραχωρούμεν τον 

Φώτιον, άλλ’ ούδέν εντεύθεν εκείνοι δικαιωθήσονται* νόμος γάρ έκ πα- 

ραβάσεως ού συνίσταται καί ούχ οίς εφθασέ τις διαμαρτεΐν, έν έκείνοις 
πρέπον άκολουθεΐν, άλλ’ έν οις ώς άρίστως είργάσατο, έν έκείνοις έπε- 

σθαι χρή. Οΰτω γάρ και τών όσοι τών εΰσεβοΰντων ήσαν ποτέ, ειτα δέ30 

προς αΐρεσιν έκκεκλίκασι, τά μεν όρθώς έχοντα τούτων άσπαζόμεθα, τά 

δέ τούναντίον μισούμε ν καί βδελυσσόμεθα καί τό ωφέλιμον συλλεγόμε- 

νοι τό περιττόν τε καί μή λυσιτελές άποπτΰομεν. Νυνί δέ άλλ’ ούδέ τό 
οίονούν έσφάλθαι συμβαίνει όσον προς τό προκείμενον τούτο ζήτημα τον 

θειότατον τούτον άνδρα καί ούδέν άλλο μεΐζον έκ τής εαυτού πολιτείας 35 

τής τοιαύτης ήμΐν έγχειρίσεως παρασχόμενον τού άπορρήξαι λέγω καί 

άποκόψαι τούς άθέους Ιταλούς καί κακόφρονας καν εν τοΐς άλλοις ούτω 

δή, καν τούτοις τό ψεύδος παρρησιάζεται καί τούτον αυτών τον καλόν 

διαιρέτην καί κακόν συναφέα τινές ούκ ήδέσθησαν ώς άλλως τής αλή¬ 

θειας έχούσης καί τον άγιώτατον Φώτιον ούχ’ απλώς ούδέ ώς ετυχε μετά 40 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτος ΙΕ' 4 
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την πολλήν εκείνην καταδρομήν τούς διαβληθεντας προσδεξάμενον καί 

εαυτφ καί ταϊς έκκλησίαις ένώσαντα, αλλά πρώτον άπολαβόντα εχέγγυον 
ασφαλές, ώς εις τό έξης εύσεβήσουσι καί τής προτέρας βλασφημίας άπό- 

σχονται καν επ' αυτήν ώς ούκ ώφειλον κατηνέχθησαν. ’Ήδη δέ καί τό τής 

5 πίστεως σύμβολου προς αυτόν όρθώς έγχαράξαντες και ούτω πιστεΰειν 
καθωμολόγησαν καί μηδέν προστιθέναι ή άφαιρειν, τον δέ τι τοιοΰτον 

τολμώντα μετά τής μερίδος των τής αλήθειας εχθρών καί τής ψευδούς 

πλάνης προστατών τίθεσθαι, ου μόνον δέ προς αυτόν, αλλά καί προς τούς 

ετέρους τρεις Πατριάρχας τά αυτά διεπράξαντο κατά τήν άρχήθεν συνή- 

ΙΟθειαν, ή κελεύει πάντα τον αρχιερατικής προεδρίας καταξιοΰμενον καί 

μάλιστα τής πατριαρχικής τε καί μείζονος προς τούς λοιπούς αδελφούς 

καί συμπατριάρχας συστατικάς έκπέμπειν έπιστολάς εγκυκλίους, δι' ών τής 
οικουμένης «πανταχή τήν οΐκείαν διατρανούσιν ευσέβειαν καί τό ταυτό- 

φρονον επί τή πίστει τοις προλαβούσι πατράσι καί όρθιος δογματίαασΓ 

15 τούτο γάρ οίμαι βαθέιος ύποδηλούν τό περιειλήφθαι έν τφ κανόνι, φ τούς 

Ιταλούς προσεδέξατο, IV οντινα καί ό άγιώτατος Φώτιος απόβλητον ηγεί¬ 

ται καί απαράδεκτο ν καί τοις έτερο ις πατριάρχαις απαράδεκτος έσεται 

καί απόβλητος, διά δέ τούτου μέσου καί ή καθ’ ημάς εκκλησία, ώς από τής 

ακολουθίας τού καθήκοντος δείκνυται, καί 6 Πάπας τής παλαιοτέρας Ρώ- 

20μης καί ή ΰπ’ εκείνον συναγωγή ούτως έχει καί άποστρέφεται* εΰδηλον 

γάρ εντεύθεν ώς ούδέν εκείνος άλλο μετεχειρίζετο, οίος εκείνος ποικί¬ 

λους τού φαινομένου τι πλέον ύπονοεΐν τε καί διαπράττεσθαι, ουχί μεμ- 

πτέα ποιών, άλλ’ οικονομίας λόγοις κατά τούς σοφωτέρους των ιατρών, 

οι τάς μελλούσας νόσους εντέχνους προανακόπτοντες προφυλακτήριά τινα 

25 φάρμακα τοις εύϋπολήπτοις δέξασθαί τι το>ν προσδοκησίμων παθών πολ- 

λάκις έπιδιδόασιν, άλλ’ ή τό καί αυτούς τούτους τούς Ιταλούς μή επ’ ά- 

δείας κεκτήσθαι παραχαράττειν κατά τι τό αληθές εύ είδότας ώς εις τού¬ 

το ενέχονται, τό μηδέν άπαδον τή γνώμη Γραικών καί τών αυτών προ¬ 

στατών πνευματικώς περί τά θεΐά ποτέ καί πρύς τό σέβας αυτό άνατρέ- 

30 χοντα διαπράττεσθαι. Εϊ δ’ ούν καί τι τοιούτον τολμήσαιεν υπό τό ανά¬ 

θεμα είναι ώς αυτοί προφθάσαντες εβεβαίωσαν. 

Ή Σύνοδος. Πάλαι μεν ούτο) δόξαν τοις εύσεβέσιν ή τού ΙΙάπα 

Λέοντος 'Ρώμηθεν σταλεΐσα γραφή στήλη ορθοδοξίας ώνόμασται καί 

είσέτι καί νύν ονομάζεται, νυνί δέ οί σοί θειότατοι λόγοι, ώ πατριάρχων 

35 άγκώτατε, στήλη μέν ορθοδοξίας παρ’ ημών ούκ άν δνομασθεΐεν’ μι¬ 

κρόν γάρ τούτο ήγούμεθα, αυτή δέ αύτη ορθοδοξία ζώσα καί έμψυ¬ 

χος, καν άλλως περί τούς λόγους ού θεωρείται τό έμψυχον, καί χάρις 

Θεφ, χάρις δέ καί τφ αυτού γνησίφ θεράποντι βασιλεί, δν εύρε κατά 

τήν καρδίαν αυτού, δν ώς δοξάζοντα τούτον, ώς Θεός εκείνον άντιδεδό- 

40 ξακε καί είσέτι δοξάσει περιφανέστερον, δτι τά τε τά άλλα προς τό αύ- 

Λιάλογος Μιχαήλ Τ' του Άγχιάλου προς Μανουήλ Κομνηνόν; 6ΐ 

τού απευθύνεται θέλημα καί τον λύχνον άξίως τής λυχνίας μέσον έναπέ- 

θετο τής εκκλησίας λέγομέν σε ύφ’ ών ώς όδηγφ προς τήν αλήθειαν πο- 

δηγούμενος καί τούς εχθρούς αυτής καταμανθάνειν άριδηλότατα μέγι¬ 

στα κατά τούτων άγωνιεΐιαι καί ούχ ήττοί των κατά βαρβάρων κατορ¬ 

θωμάτων τά κατά τούτων στήσεται τρόπαια τφ παμβασιλεΐ καί στεφο- ^ 

δότη Θεφ αεί προς τά βελτίω διεξαγόμενος καί εϊρηναίαν γαλήνην τοις 

ύπηκόοις βραβεύειν έν μακραΐς ήλιου περιφοραΐς, αί μετρήσαιεν τό κρά¬ 

τος αύτφ πολυχρόνιον ι. 

Μέχρι τούτου 6 παρών διάλογος έκπεπλήριοται, μετά δέ ταύτα, κατά 
τήν άρχαίαν συνήθειαν, άναστάντων απάντων ευφημία τών βασιλέων ^ 

καί τού Πατριάρχου γεγένηται. 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

1 Τά κατωτέρω έλλείπουσιν εν τισι κώδιξι. 



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗΝ 

ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 

Ό μέλλων νά γράψη περί τής ταφής των Βυζαντινών βασιλέων πρέ¬ 

πει ν’ αναζητήσω τό σχετικόν υλικόν εις τε παλαιοτερας και μεταγενε- 

στέρας Βυζαντινάς πηγάς, αΐτινες δεν είναι μεν πλούσιαι, άρκούσας εν 

τούτοις παρέχουσι πληροφορίας. Ουτω χρήσιμος εις την μελέτην θά^εί 

ναι 6 εις Πουλχερίαν λόγος Γρηγορίου του Νΰσσης1 και τού αυτού επι¬ 

τάφιος εις την βασίλισσαν Πλακίλλαν, κατόπιν τά λεγομενα υπό Ευσε¬ 

βίου,ή μάλλον Ψευδευσεβίου, έν τφ βίφ του Μ. Κωνσταντίνου καί υπό 

του Σωκράτους ομίλουντος έν τή εκκλησιαστική του ιστοριφ περί τής κη¬ 

δείας του αυτού βασιλέως2. Αξιόλογοι επ’ ίσης είναι αί υπό των συν- 

εχιζόντων τον Θεοφάνη παρεχόμενοι πληροφορίαι περί τής κηδείας Κων¬ 

σταντίνου του Πορφυρογέννητου 3 και υπό των Βυζαντινών δε ιστορικών 

καί χρονογράφων περί τής κηδείας διαφόρων βασιλέων, βασιλισσών καί 
μελών του βασιλικού οίκου. Ουδέ πρέπει νά μείνωσιν αμνημόνευτοι αί 

έντοίς του Ψευδοκωδινοΰ πατρίοις τής Κωνσταντινουπόλεως ειδήσεις καί 

αί διάφοροι εις βασιλείς ή βασιλικά πρόσωπα μονφδίαι, διά δέ την με- 

ταγενεστέραν περίοδον καί τά έπύλλια, έξ ών δΰναταί τις άξιολόγους νά 
άντληση πληροφορίας4. Αυτονόητον δ5 είναι οτι, προς πληρεστέραν του 
θέματος πραγματείαν, σημαντιπώς συντελεί καί ή γνώσις τών άφορών- 

των εις τάς κηδείας τών απλών πολιτών, τά κατά τάς όποιας εθίζομε να 

συμπίπτουσιν εν πολλοΐς προς τά τών βασιλικών. 

ι Γ ρ η γ Ο ρ ί ο υ Ν ύ σ σ η ς, Εις Πουλχερίαν λόγος, Μί^ηε, Ρ. Ο. 46. 

864 έξ. — _ , , 
2 Ευσεβίου, Είς τον βίον του μακαρίου Κωνσταντίνου του βασιλέως, 

Μί£τΐ6, Ρ. Ο. 20. 1221. 1224—5. Σ ω κράτους, Έκκλησ. ίστορ., Μϊβηε, Ρ. Ο. 

67.180. 
3 Οί συνεχίξοντες τον Θεοφάνη σ. 466 έξ. Κατά τήν ανωτέρω πηγην, και 

συμφώνως προς τά υπό του Πορφυρογέννητου περί επιταφίου των βασιλέων λεγά¬ 

μενα περιγράφει τήν κηδείαν του βασιλέως τούτου καί ο ΚαηΛπμά έν τφ έ'ργω 

του Ι/σταρίτε Οτβο ρβηά&ηΐ 1β X* δίέοΐθ σ. 48—50. 

4 Τάς σχετικάς μαρτυρίας βλέπε κατώτερο}. 

Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων. 53 

ΓΙλήν όμως τών γενικώτατα έν τοϊς ανώτερα) μνημονευθεισών πη¬ 

γών, ύπάρχουσι καί Βυζαντινά κείμενα εν ειδικοις κεφαλαίοις μέ τό θέ¬ 

μα ασχολούμενα, . ταύτα δ’ είναι άφ’ ενός μέν ή έκθεσις τής βασιλείου 

τάξεως Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, οστις πολυτίμους παρέχει 
πληροφορίας διά τάς μέχρι τής έποχής του βασιλικάς κηδείας έν τοΐς κε¬ 

φαλαίοις «περί επιταφίου βασιλέων» καί «περί τών τάφοιν τών βασιλέων 
τών όντων έν τω ναφ τών αγίων Αποστόλων» ή άφ5 ετέρου δέ τό περί 

τώ)ν όφφικιαλίων εργον του Γ. Κω δίνου, όστις έν δυσί κεφαλαίοις «περί 

τοΐί οτε έστι λελυπημένος ό βασιλεύς» καί «περί πένθιμων βασιλικών φο¬ 

ρεμάτων» 2 πληροφορεί περί τών εθίζομε να) ν κατά τάς βασιλικάς κηδείας 

Νικολάου Μεσαρίτου κατά τά τέλη τού ΙΒ'. καί τάς άρχάς τού ΙΓ'. αι¬ 

ώνας παραδιδόμενα περί τών έν τφ ναφ τών άγιων Αποστόλων βασιλι¬ 

κών λαρνάκων 3. 

Έκ τών έμμεσων πηγών διά τό θέμα βοηθούσιν αί σφζόμεναι βασι- 

λικαί σαρκοφάγοι καί αί έν χειρογράφοις εικόνες, αΐτινες τελευταΐαι 

όμως δεν είναι κατά πάντα ακριβείς. 

Έκ τών βοηθημάτιον δέον κυρίιυς νά άναφέρωμεν τά σημειοΰμενα 

υπό ]. ΒΒοτδοΙΐ έν τοΐς εαυτού ΜόΙαιι^οδ θ’ Ιιίδίοίτο 61 ά'ατοΙιέοΙο^ίΘ 
όγζαηΐίηθδ4, τού αυτού τάς μελετάς Μίεδίοη ατεΐιέοΐο^ίςιιο άο Οοη- 

δΐ&ηΐίηορίο καί 3&τοορ1ια£θ5 πιιρέπαιιχ άο Κοηιο οι άο Οοηδί^ηΐίπο- 

ρΐο6, τά σχόλια τού είς τά προμνημονευθέντα κεφάλαια τής έκ- 

θέσεως Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου 7 καί τό εργον τού Δ,.Πε- 

τρακάκου Πιο Τοίεη ίιη ΚοοΠί 8. 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕ νΟΥΣΗΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 

Όσάκις συνέβαινε ν’ άποθάνη Βυζαντινός βασιλεύς έκτος τής πρω- 

ιευούσης, καί τοιάΰτα παραδείγματα υπάρχουσιν ώς λ. χ. τό τού Μ, 

Κωνσταντίνου, τού υιού του Κωνσταντίου, τού Ίουλιανοΰ καί τού Μ. 

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασι¬ 

λείου τάξεως 275. 15 έξ. 

2 Γ. Κ ω δ ι ν ο ύ, Περί τών όφφικιαλίων 69. 4 έξ. 106. 2 έξ. 

3 Έπιθι Α. Η έ 18 & η 5 6 τ £, ΟηιΟσ ίΙείΐΌΐιε ιιηά Αροδίεΐΐζίτοΐιβ 2. 83. 16—87.7. 

Έν ταΐς σελίσι 36 καί 17. 

5 Σβλ. 12 κέξ. 

6 ’Κν Β. Ζ. 30. 583—587. 

7 Βλ. κυρίως τήν σελίδα 295 τών σχολίων. 

8 13. Ρ6ΐΓ3.1$:&1?οί5, Ρίσ Τοίόη ίιη Κοοίιΐ, 1097. 110. 1168, 129. 2 καί αλ¬ 

λαχού. 



54 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

Θεοδοσίου, τότε ό νεκρός έταριχεύετο, έγίνετο, όπως έλεγον, νέκδονμ1, 

ϊνα ουτω διαρκέση μέχρι τής μεταφοράς αυτού εις την βασιλεύουσαν. 

Περί τοιαΰτης π. χ. ταριχεΰσεως όμιλούσι τά κείμενα προκειμένου περί 
τής μεταφοράς του Κωνσταντίου του άποθανόντος έν Μόψου Κρήναις3, 

καί έπειτα περί του έν Μεδιολάνφ άποθανόντος Θεοδοσίου του Μεγά 

λου 3, ασφαλώς δέ τοιαΰτη ταρίχευσις έγένετο καί εις τον νεκρόν του Μ. 

Κωνσταντίνου, οστις, ως γνο^στόν, παρέμεινεν έν Νικομήδεια προτού με¬ 

ταφερτή εις Κωνσταντινούπολην καί μετέπειτα εις τον ναόν των αγίων 

Αποστόλων. 

Πώς έγίνετο ή τοιαύτη διά ξηράς μεταφορά μανθάνομεν εκ των 
λεγομένων περί τής μετακομιδής των σορών Κωνσταντίνου του Μεγά¬ 

λου καί τού υιού αυτού Κωνσταντίου, Ό νεκρός δήλα δή ετίθετο εντός 
χρυσού φερέτρου, τό όποιον έκάλυπτον διά βασιλικής άλουργίδος1 καί 

τό όποιον έτοποθέτουν επί άρμαμάξης0, συνώδευον δ* ένοπλοι καί όλο- 

φυρόμενοι οί άνδρες τής ανακτορικής φρουράς, τά τάγματα, όπιος έλεγον, 

έν κοσμώ άκολουθούντες τον ηγεμόνα, ώς οτε ήτο έν τή ζωή15. Τό φέρε- 

1 νέκδουμ* σώμα μή παραδοθέν διηνεκεί ταφή, ο!α τά σμυρνούμενα. έκ τού 

Λατινικού ηεοάιτιη ιηαπάαίιιιη ααάανει*. Β/.. το Ελληνικόν γλωσσάριο ν τού Ότι 

θ2,η£6 έν λ. ν έ κ δ ο υ μ. 

2 Ί ω ά ν ο υ Δαμασκηνού. Υπόμνημα του αγίου μεγαλομάρτυρος 

Αρτεμίου, Μί^ηο, Ρ.Ο. 96. 1269. 

3 Καί τό τούτου σώμα ταριχευθέν τοις έν Κωνσταντινουπόλει βασιλικοΐς, τά- 

φοις έναπετέθη. Ζ ω σ ί μ ο υ, Ίστορ. 246. 6. 

1 Ευσεβίου, ’Ένθ’ άν. Μί^πε, Ρ. Ο. 20. 1221. Σω κράτους, Εκ¬ 

κλησιαστική ιστορία, Μί^ηβ, Ρ. Ο. 67. 180. 

5 Ί ω ά ν ν ο υ Δαμασκηνού, ’Ένθ’ άν. 

6 Ευσεβίου, ’Ένθ3 άν. Μΐ^ηε, Ρ. Ο. 20. 1224. Ί ω ά ν ν ο υ Δαμα¬ 

σκηνού, ’Ένθ’ άν. 11 α σ χ ά λ ι ο ν, Χρονικόν 533. 9, Ζώσιμο υ, Ίστορ- 

172. 7. Κατά παρόμοιον τρόπον έν πολύ μεταγενεστέρφ εποχή ό Κορνάρος περι¬ 

γράφει έν τφ Έρωτοκρίτψ την κηδείαν τού ανεψιού τοΰ ρηγός τής Βλαχίας Άρί- 

στου μετακομιζομένου έξ Αττικής είς Βλαχίαν. Κατά την περιγραφήν, ήτις είναι 

άπήχησις των κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έθιζομένων καί δεν έπηρεάσθη- 

έκ τής κηδείας Βενετοΰ Δουκός ή Αρχιστρατήγου, ήν θά είθεν ό ποιητής έν 

Χάνδακι, ώς δέχεται ό Στ. Ξανθουδίδης (Έρωτόκριτος σ. 449) κατά την περι¬ 

γραφήν λοιπόν τοΰ ποιητού, ό νεκρός έτέθη εντός άργυρού φερέτρου τοποθετη- 

θέντος επί άμάξης συρόμενης υπό έξ ίππων, έν φ 

έμαζωχτήκαν κι* ήρθασι του ρήγα τά φουσσάτα 
κι5 έσυντροφιάσαν τό νεκρό κλαίοντας εις τή στράτα 

κι’ όπίσω τά κοντάρια ντως κολοσυρτά τ5 άφηνα, 

τή θλΐψι καί τον πόνον τως έδειχνα μετά κείνα 

(Κ ο ρ ν ά ρ ο υ, Έροιτόκριτος Δ'. 1944, 1957. 1977, έκδ. Ξανθουδίδου). 

Τά κατά τίήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 5δ 

τρον συνώδευον, κατά διαστήματα, ψάλλοντες επίσκοποι καί πρεσβύτε- 

ροι1. 

Ιήν εις την πρωτεύουσαν φθάνουσαν σορόν, ήτις, άν κρίνη τις εκ 
τιυν περί τής μεταφοράς τής σορού τής Πλακίλλης λεγομένων, ήτο κεκα- 

λυμμενη, υπεδέχοντο οί άρχοντες καί ή σύγκλητος, στρατός καί πλήθος 
λαού έξερχόμενοι τής πόλεως καί την προέπεμπον θρηνούντες εις τά 

ανάκτορα ", ψαλλοντων των κληρικών τούς νεκρικούς ύμνους 3. 

ΟΙ ΕΝ ΤΩι ΠΑΛΑΤΙΩι ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ 

Όσάκις οί βασιλείς του Βυζαντίου κατέκειντο ετοιμοθάνατοι έν τοις 
άνακτόροις, επί τής κλίνης των, εξομολογούμενοι μετελάμβανον των 

άχράντων μυστηρίων καί εδιδον τάς τελευταίας αυτών παραγγελίας εις 

τούς περιστοιχίζοντας οικείους, παραδίδοντες, ούχί σπανίως, τον δακτύ¬ 

λιόν των εις τον υιόν καί διάδοχον ή εις άγαπώμενον συγγενή ή πιστόν 
φίλον. 

Μετά τό ψυχορράγημα καί την έκπνοήν τού φίλου νεκρού, άφ’ ού 

έγίνετο τό κλείσιμο ν των οφθαλμών καί τού στόματος αυτού, ή λούσις 
καί τυ σαββάνωμα, τό όποιον εκαλείτο λαζάρωμα, ήρχιζεν ό θρήνος, έν 

ιδιαίτερη) κουβουκλίφ, τό όποιον εις παλαιοτέραν εποχήν ΰπήρχεν εις τό 
τετράπνλον ή τετράβηλον ι. 

ΈκεΤ, συρόμενων των β ήλιο ν, ινα μή θεώνται καί ξένοι, συνεκεν- 

τρούντο ή σύζυγος, τά τέκνα καί οί συγγενείς τού μεταστάντος καί οί 
οικείοτατοι των ανακτορικών υπαλλήλων. (Είκ. 1,2 καί 3.) Ή βασίλισσα 

καί τά τέκνα περικυκλούντα την νεκρικήν κλίνην καί έναγκαλιζόμενα 

τον νεκρόν, εχοντα έσταυρωμένας τάς χεΐρας επί τού στήθους, άπωλο- 

φύροντο 5. 

Ό βασιλικός θρήνος κατ' οΰδέν διέφερε τού λαϊκού ακολουθών «τον 

τού πένθους νόμον»* οί οικείοι δήλα δ ή οιμώζοντες ού μόνον έκόπτοντο 6 

1 Βίος αγίου Κωνσταντίνου. Θ. Ί ω ά ν ν ο υ, Μνημεία αγιολογικά σ. 224. 

"Λ Γρηγορίου Ν ύ σ σ η ς, Επιτάφιος λόγος είς Πλακίλλαν βασίλισσαν, 

Μί^ηο. Ρ, Ο. 46. 885. 

3 Γ. ΓΙ α χυ μ έ ρ η. Μιχαήλ Παλαιολόγος 1. 125. 14. 

^ Τ 1ι. Ρ τ ε }{ ε γ, Καιδινού, ΙΙάτρια Κωνσταντινουπόλεως 2. 181. 10 έξ. 

3 Γ ρ η γο ρ ι ο υ Ν ύ σ σ η ς. Είς Πουλχερίαν λόγος, Μί§μΐθ. Ρ.Ο. 46. 873. 

Ο ί ο υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ ό ν Θεοφάνη 466. 19 έξ. Τ 1ι. Ρ γ ε ^ ε γ, Κω- 

δινοΟ Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 2- 181. 30 έξ. 

6 Ο ί σ υ ν ε χ ί ξ ο ν τ ε ς τον Θεοφάνη 466. 19 έζ. 467. 4. Τ Η. 

ί3 τ ο £ 6 γ, ’Ένθ’ άν. 2. 181. 15, 



ΕΙκ. 2. Ή τελευτή τής βασιλίσσης Ελένης, συζύγου Κωνσταντίνου 

του Πορφυρογέννητου. 

Έκ του χειρογράφου του Σκυλλίτση. (ΗαηΙεε έΐιιάοε 0 1119). 

1 Ό Γρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, Ένθ5 άν. 48. 869 όμιλεΐ διά τάς άλλη- 

λαις συναρασσομένας χείρας. Πβ. του α ύ τ ο ΰ, Περί παρθενίας, Μί^ησ, Ρ. Ο. 

46. 322. 

Τά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 57 

ναΐκες εξέλυον1 καί τάς παρειάς διά των ονυχών ημυσσον3 και επί του 
εδάφους έρρίπτοντο ή έκάθηντο 3 πενθικήν φοροΰντες στο?ά)ν καί συν¬ 

εχώς τον άποθανόντα ανακαλούμενοι4. 

*Αφ* ου ούτως επί εξ ώρας, κατά τά πάτρια τής Κωνσταντινουπό- 

1 Ε ά. Κ ιι γ I ζ, Πίε Οεάϊεΐιΐε άβε ΟΕΗδΙορΙιοτοδ ΜίίγΚιιαίοδ σ. 5. Μ ι - 

χ α ή λ ψ ε λ λ ο ΰ, δοπρία ιπιπογλ, σ. 174. 27 (ΌγοχΙ). Θεοδώρου Προ¬ 

δρόμου, Στίχοι μονφδικοί (Βοίεεοηαάο, Αησοάοΐα πονά, 375. 117). Ή λΰσις τής 

κόμης, προοίμιον τοΰ θρήνου, συχνά κατά τάς κηδείας των απλών πολιτών άνα- 

φέρεται. Ό Χρυσόστομος επανειλημμένους όμιλεΐ περί τής λύσεως των γυ¬ 

ναικείων πλοκάμων κατά τόν θρήνον (Μί&ηε, Ρ. Ο. 52. 576, 61. 698. 702) ψέγων 

τάς γυναίκας ότι ούτως έδείκνυον γυμνήν τήν κεφαλήν «ήν έδει κρύπτειν». Τό 

έθιμο ν τοΰ το διατηρείται καί σήμερον. ΓΙβ.. πλήν άλλων, καί ιούς σημερινούς Μα¬ 

νιάτικου μυρολογίου στίχους 
ξέπλεξα τά ξανθά μαλλιά 

τό μυρολόι νά τοΰ είπώ 
Κ. Π α σ α γ ι ά ν ν η, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια σ. 76 καί τήν έν τή 

Στερεά Έλλάδι πρός γυναίκα λεγομένην κατάραν «ποϋ νά σέ δώ ξέπλεη» ! 

2 Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή, Στίχοι διάφοροι 1. 406. 407. 

3 Χρυσοστόμου, Περί κατανύξεως λόγος Α'. (Μί^πε, Ρ. Ο. 47. 409). 

Σώζομε ν ο ΰ, Έκκλ. ίστορ. 6. 16. 47. ’Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξιάς 2. 

378. 10. 

4 Χρυσοστόμου, Ένθ’ άν. Θεοδώρου Προδρόμου, Ένθ5 

άν. Τό ανακαλούμαι, ώς γνωστόν, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, έκ τής αρ¬ 

χαίας χρήσεως τοΰ άνακαλεΐσθαι τόν θανόντα λαβόν τήν άρχήν, έσήμαινε θρη¬ 

νώ. Εντεύθεν ό θρήνος επί νεκρφ, τό μυρολόγιον, εκαλείτο ά ν ά κ λ η μ α. 

Είκ. 3. Ρωμανός 6 Β' επί τής νεκρικής του κλίνης. 

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (Ηαιιίεδ όΠιάβε). 
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λεως, εθρηνεΐτο ό νεκρός, μετεφέρετο ή νεκρική κλίνη εις τήν εν τοϊς 

άνακτόροις τής Δάφνης αίθουσαν των ιθ'. άκκουβίτων, εφ’ όσον εννο¬ 

είται επρόκειτο περί τοϋ ιεροί παλατιού, καί εκεί έτοποθετεϊτο εν τφ 
μέσφ τής αιθούσης επί υψηλοί ικριώματος1. 

Ό νεκρός ήτο εστολισμένος «βασιλικοΐς κόσμοις, πορφύρα, τε καί 
διαδήματι '·, έφερε δήλα δή «σηρικά χρυσόσημα πέπλα3», ήτοι στιχά- 

ριον διβητήσιον καί χρυσήν χλαμύδα προς δε καί στρατιωτικά υποδή¬ 

ματα, τα καμπάγια καλούμενα δ. Τά των βασιλισσών φορέματα, κατά τά 
μεσαιωνικά ποιήματα, εΐχον περίσσειαν χρυσοί καί μαργαριτών, ώς άλ¬ 

λως τε καί τών βασιλέων, τά δέ σανδάλια των ήσαν κατάστικτα έκ πο- 
λυ τιμών λίθων ΰ. 

Τον νεκρικόν δέ στολισμόν τών βασιλέων, αν κρίνη τις έκ τών υπό 

Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου περί τής κηδείας τοΰ Ζήνωνος λε¬ 

γομένων, έκαμνον οί τοϋ βασιλικού ιματιοφυλακίου υπάλληλοι, οι βεστο- 
οακράνοι 7. 

^ ύ σ ι·. (3 ί ο υ, Εις τον βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως, 

Μι^ηο, Ρ. Ο. 20. 12-21. Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς, Έκκλ. ίατορ., Μί§·ηβ, Ρ. Ο. 67. 180. 

Κ υ σ ί-, β ι. ο υ. ίννθ αν. Ρ. Ο. 20. 1221. ΙΙερϊ τοΰ στολισμού τοΰ νεκρού 
βραδό ιερόν ώμίλησε καί 6 Ζ ω ν α ρ ά ς, Επιτομή ίστορ. 3. 764. 15. Κατά τον Έ- 

ρ«κόκ.,ιιι.γ τοΰ Κυρνάρομ τοΰ Άρίστου, ανεψιοί) τοΰ ρηγύς τής Βλαχίας νεκρού, 

καί το κορμί ν ιου μ’ άρματα όλάργυρα το ντύνου, 

στεφάνι στα χρυσά μαλλιά ολόχρυσο τ’ άψίνου. 

(Κ ο ρ ν ά ρ ο υ, Έριοτόκριτος Δ'. 1955 έκδ. Ξανθουδίδου). 

3 Γ. II α χυμέ ρ η, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1. 125. 12 

Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 275. 18, 423. 

2. Τό διβητήσιον ήτο στιχάοιον (423. 2) είτε αίιρόκλαβον (εντοοίανιπη) μέ 

χρυσά δήλα δ ή κεντήματα (αητεοε εΐινοε), ΰπιος έν τη προκειμένη περιπτώσει ή καί 

π α γ α ν ό ν, άπλοΰν δήλα δή καί λιτόν άνευ κοσμημάτων (’Έκθεσις 181. 5). Δι- 

βητήσιον καί χλαμύδα έφόρει ό βασιλεύς καί κατά τήν στέψιν του (Δέοντος 

Γρ α μ μ α τ ι κ ο ΰ, Χρονογρ, 246. 20). Διβητήσιον επ’ ίσης έφόρει ό βασιλεύς 

και κατά τήν προαγωγήν ή χειροτονίαν αρχόντων είς διάφορα αξιώματα ώς λ. χ. 

νωβελησίμου καί πατρικίου (Κ. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασι¬ 

λείου τάξεως 226. 6, 237. 1) Ώς παραδίδει ο Πορφυρογέννητος (Ένθ3 άν. 423. 2) 

ό Αναστάσιος άνακηρυχθείς βασιλεύς άνήλθεν εις τό Ιππικόν φορέσας στιχάριον 
διβητήσιον. 

Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 275. 18. 

Περί τών ύποδημάτων τούτων βλ.^ Φ. Κούκο υ λ έ, Περί τής ύποδέσεως τών 
Βυζαντινών ( Επιστ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής τοΰ Πανεπιστ. Αθηνών 1935—1936 

σ. 123) καί ]. Ε 5 ο γ β ο 1 I, Μέΐαπ^βδ άΤπεΙοίι-ο εί β^τοΐιέοΐο^ίο 6γζ^ηΗηΘ<5 σ. 61. 

6 Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου Τύρου στίχ. 390 (\¥ α £ η ο γ, Οαηηίηι 
Οταοοε. πιβάπ αονί σ. 261). 

7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασι- 
λείου τάξειος 422, 9. 

Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων. 59 

Τό φέρετρον, έφ’ ου ό νεκρός, κλίνη τής λύπης καλούμενον, ητο 

κατά τάς μαρτυρίας τών συγγραφέων χρυσονν1 ή χρνσοκόλλητον" και 

διά μαργαριτών και πολυτίμων λίθων κεκοσμημένον 3. 

Κατά τον Ψευδευσέβιον, περί τό σκήνωμα του έν τη αιθούση τών 

ιΰ'. άκκουβίτων τοποθετηθέντος Μ. Κοινσταντίνου ήναπτον φώτα επί 

χρυσών σκευών θαυμαστόν παρέχοντα θέαμα 4, κατ’ άλλας δέ μαρτυρίας 

περί τήν νεκρικήν βασιλικήν κλίνην έγίνετο πάννυχος δφδουχία, ήτοι 
πάννυχον άναμμα λαμπάδων συνοδευομενον υπο ολονυκτιου υμνο^διας 

τών κληρικών °. (Εϊκ. 4.) 

Είκ. 4. Ή πρόθεσις Μιχαήλ τοΰ Β'. 

Έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Σκυλλίτση. (ΗαηΙθδ έΐυ,άββ Ο 921). 

Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, λόγον ποιούμενος περί του θα¬ 

νάτου του βασιλέως Ζήνσινος6, λέγει δτι κατά τήν ημέραν τής κηδείας 

αύτου «οι βεστοσακράνοι καί οί ζωγράφοι καί οί μονητάριοι τά συνήθη 

1 Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ν ύ σ σ η ς, Εις Πουλχερίαν λόγος, Μί^πβ, Ρ. Ο. 46.868. 

Ευσεβίου, Εις τόν βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως, Μί&πβ, Ρ. Ο. 

20.1221. Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς, Έκκλ. ίστορ. ’Ένθ’ άν. Κωνσταντίνου Π ο ρ - 

φ υ ρ ο γ ε ν ν ή του, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 275. 16. 

3 Ο ί σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τόν Θεοφάνη 466. 19. 

3 Γρηγορίου Ν ύ σ σ η ς, Ένθ* άν. Ρ.Ο. 46. 868. 

1 Ευσεβίου, Ένθ5 άν. 

5 Θεοφύλακτου Σιμοκάττου. Ίστορ. 37. 10 (Βόνν.). Τό μεταγενέ¬ 

στερον ποίημα περί τοΰ πολέμου τής Τρωάδος (στίχ. 710) όμιλε! διά θυμιατήρια 

ολόχρυσα καί λαμπάδες χρυσωμένες. 
6 Περί τοΰ οικτροΰ θανάτου τοϋ Ζήνωνος βλ. Ζ ωναρά, Επιτομήν ίστορ. 

3. 132.13 έξ. 
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έπραξαν1». Ό ΚείδΕβ, σχολιάζουν τό χιορίον, λέγει, φρονούμεν, ασαφή2. 

Περί τού έργου των βεστοσακράνσ>ν εϊπομεν μικρόν άνιοτέρω* οί ζωγρά¬ 

φοι ασφαλώς θά έζοογράφιζον την εικόνα του νεκρού διά μέλλουσαν άνα- 

παράστασιν αυτής 3, οι δέ μονητάριοι θά έπραττον τό ίδιον διά μέλλου¬ 

σαν, ίσως, κοπήν νομισμάτον 4 'Άν τά νομίσματα ταΰτα παρίστανον την 

άποθέωσιν του βασιλέως, τό έθιμο ν πρέπει νά ύπολάβωμεν δ τι δεν διε- 

τηρήθη καθ’ δλους τούς αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, καί μά¬ 

λιστα μετά τήν είκονομαχίαν, μ’ δλον δα ΰπάρχουσι καί αντίθετοι γνω- 

μαι δ. 

Εις τήν αίθουσαν των ιθ'. άκκουβίτιυν προσηρχοντο, ινα συλλυπη- 

1 Κ ίο ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή του, "Εκθεσις 422. 9. 

2 Βλ. τά έν τφ Β' τόμω σελ, 438 σχόλια. 

3 Ί6. καί Γερογιά ν ν η, Βυζαντινή τέχνη καί Βυζαντινοί καλλιτέ- 
χναι σ. κ'. 

4 Επιθι καί τό ΛατίΛακον λεξικόν του Βιι 03η§6 έν λ. πιιπιιιίειπαδ καί ιηο- 
ηοΙαππΗ. 

0 Ύπάρχουσιν οί φρονυΰντες ότι, τής άποθεώσεως οΰσης εθνικού εθίμου, 

μονον οί εθνικοί την απενεμον εις τούς αΰτοκράτοράς των καί οτι αυτή έξηκο- 

λούθησε μόνον μέχρι Μ. Κωνσταντίνου ή καί Θεοδοσίου του Μ. (βλ. προς τοΐς 

αλλοις καί το άρθρον του λε οίβιτοη, ΟοπεΙαηΐίη έν τφ Βίείίοηη3ΪΓ6 ά*3Γε1ιέο1ο- 

^16 Οΐ3Γ01ΐοηηβ οί άβ Κιαι-αμβ III. 2688 ώς καί τό του Ο. Η ετ ζος-Ηίπΐ3θΓ άρ¬ 

θρον Κ&ΐ56Γ^α11 έν τή Κ.Ε του Ρ&ηΙγΛνίδδοννει διιρρί. Βά. IV. 8δ2).’Άλλοι, στηριζό- 

μενο?, εις α.ίχον επιγράμματος άναφερομένου εις Θεοδόσιον τον Βλ τέθνηκεν ώς 

άνθρωπος,'αλλά ζη Θεός, ύποστηρίζουσιν ότι έξηκολούθησεν αυτή μέχρι του βασι- 

λεως τοΰτου. Την συνέχειαν του εθίμου τής άποθεώσεως ύποστηρίζουσί τινες στη- 

ριζύμενοι εις τό ότι ό βασιλεύς προσηγορευετο θειος, θειότατος ή ό τής θείας λή- 

ςεως, μ’ όλον ότι ταΰτα ήσαν άπλαΐ τυπικαί φράσεις. Ό Ο 3 3 η ιι 6 I (Π'βπΙοπΙέ 

ΐιηρεπαΐβ 6π ηΐ3.1:ίέι·6 Γ6ΐί^Ϊ6ΐΐ30 σ. 81 στηριζόμενος εις τά έν τφ ναφ των αγίων 

Αποστόλων καί πρό τής ταφής υπό του επί τής καταστάσεως λεγάμενα «εϊσελθε, 

βασιλεύ, καλεΐ σε ό βασιλεύς των βασιλεύονται ν καί κύριος των κυριευόντων» φρο¬ 

νεί ότι ταΰτα ύποδεικνύουσιν τήν συνέχισιν του εθίμου τής άποθεώσεως, καί μέ¬ 

χρι Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. Διά τό ζήτημα νομίζω ότι σημασίαν έχει 

τό ανωτέρω μνημονευθέν χωρίο ν Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου περί τής 

κηδείας του Ζήνωνος, καθ’ δ οί μονητάριοι «τά συνήθη επραξαν». "Αν τά συν¬ 

ήθη ανέφερε παλαιότερον τοΰ Πορφυρογέννητου ή σύγχρονον τής κηδείας κείμενον 

καί άν ταΰτα άναφέρωνται εις τά νομίσματα τής άποθεοισεως, τότε μέχρι τής επο¬ 

χής τοΰ Αναστασίου θά επικρατεί τό έθιμο ν. ’Άν πάλιν αυτός ό Πορφυρογέννη¬ 

τος έγραφε ν ότι οί μονητάριοι επραξαν τά επί τής εποχής του συνηθιζόμενα, τότε 

πρέπει νά δεχθώ μ εν ότι μέχρι τοΰ Γ. αίώνος τό έθιμον συνεχίζετο. £0 Οαε- 

(1 η 6 1:, (“Ενθ" άν. σ. 82) φρονεί ότι ή άπυθέοισις έξέλιπε μέ τήν πτώσιν τοΰ Βυ¬ 

ζαντινού κράτους καί οί Π. ΒγθΙιϊθγ καί Ρ. Β 3 ί ί ί ί ο 1 έν τφ εργφ τω\' 

Ββδ δΐιτνϊναηοβΘ άιι οιιΐΐβ ίιηρβΓίαί τοπιαίη σ. 70 καί 71 είναι τής γνώμης ότι τά 

κατά τήν κηδείαν των βασιλέων συνηθιζόμενα ύπενθυμίζουσι τήν λατρείαν των 
αύιοκρατόρων καί είναι άνάμνησις τής αρχαίας άποθεώσεως. 

Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 

θώσιν, οί άνοότατοι άρχοντες, μάγιστροι, πατρίκιοι καί πάντες οι συγ¬ 

κλητικοί, επίσημον φορούντες στολήν, όταν δ’ έφθανεν ή ώρα τής έκκο- 

μιδής, παρόντος καί τού πατριάρχου καί τού κλήρου, μετά τήν σχετικήν 
νεκρώσιμου ευχήν, ό πραιπόσιτος ένευε προς τον επί τής καταστάσεως, 

δστις, αποτεινόμενος προς τον νεκρόν έλεγε τρις* «έξελθε, βασιλεύ, κα- 

λει σε ό βασιλεύς των βασιλευόντων καί κύριος των κυριεύονται». Μετά 

τούς λόγους τούτους, ή κλίνη έσηκώνετο υπό των βασιλικών πρωτοσπα- 

θαρίων καί φερομένη έτοποθετειτο εντός τής Χάλκης, όπου έψάλλοντο 

βνχαϊ καί έδίδετο υπό των παρόντων 6 τελευταίος ασπασμός 1, τού επί 

τής καταστάσεως πάλιν τρις άναφίονούντος τό έξελθε, βασιλεύ, κτλ. 

Εί’πομεν δτι έν τοίς άνακτόροις παρίσταντο κατά τήν νεκρώσιμον 

τελετήν οί ανώτεροι άρχοντες, άπαγορευομένης εις τον λαόν τής εισόδου 

εις τά ανάκτορα, Ύπήρχον έν τούτοις περιστάσεις ώς λ. χ. κατά τήν κη¬ 

δείαν τού πρακατόχου τού Μαυρίκιου Τιβερίου καί Κωνσταντίνου τού 

Πορφυρογέννητου, καθ’ άς ό λαός, παραβαίνουν τά κεκανονισμενα καί 

παραβιάζουν τήν είσοδον, έφθανε πενθηφορών έντός τής αυλής των ανα¬ 

κτόρων καί παρακολουθών τά έντός τής Χάλκης τελούμενα, έκλαιε καί 

ώδύρετο διά τού ήγεμόνος τήν απώλειαν ή 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΘΕΣΙΟΝ 

Μετά ταύτα ή κλίνη, φερομένη πάντοτε υπό των βασιλικών πρωτο- 

σπαθαρίων, έξήγετο το>ν ανακτόρων καί διά τής μέσης οδού έφερετο εις 

τον τόπον τής καταθέσεως, δστις συνήθως διά τούς των παλαιοτέρων 

αϊώνοον βασιλείς ήτο ό ναός των αγίων Αποστόλων 3. 

Προκειμένου περί τής κηδείας τού Τιβερίου, ό χρονογράφος λέγει 

δτι ή εκφορά έγένετο «μετά τον δρθρον τάς ακτίνας προβάλλοντος τού 
ήλιου καί τό υπέργειου διατρέχοντος ήμισφαίριον 4». Περί τού χρόνου τής 

εκφοράς άλλων βασιλέαν δεν έχομεν σχετικάς πληροφορίας, άν λάβωμεν 

όμως ύπ’ οψιν δτι διά τάς βασιλικάς τελετάς έφηρμόζετο ώρισμένον τυ¬ 

πικόν, πιθανόν είναι νά δεχθώμεν δτι καί των άλλων Βυζαντινών βασι 

λέων κατά τον αυτόν χρόνον θά έγίνετο ή εκφορά. 

1 Κ ο) ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασι¬ 

λείου τάξειος 276. 2 έξ. 
ϋ Ο [ συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 467. 14, Θεοφύλακτου 

Σιμοκάττου. Ίστορ. 37. 7. 

3 Π α σ χ ά λ ι ο ν Χρονικόν 533. 5 έξ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τοΰ 

Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις τής βαοιλείου τάξεως 276. 10 έξ. 

4 Θεοφύλακτου Σιμοκάττου, £Ιστορ. 37. 11. 



Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

Ήκολούθει δ? ή νεκρώσιμος πομπή την έξης τάξιν. Εις δύο στίχους 

προπορευόμενοι καί παρόντος τον ΙΙατριάρχου και των ένδημούντοον 

Ιεραρχών 1, έβαίνον οί κληρικοί λαμπάδας κρατούντες καί ψάλλοντες '2) 

προηγούντο δέ του φερέτρου οί στενοί συγγενείς, κατά περιστάσεις δέ 

καί 6 βασιλεύς, άν τινα των στενών συγγενών έκήδευεν ούτος, ανευ στέμ¬ 

ματος, εις ενδειξιν πένθους3. Του φερέτρου ειποντο άρχοντες εν έπισή- 

(ΐω στολή, καί 5ή οί συγκλητικοί, κηρούς κρατούντες4 καί επιταφίους 
επαίνους λέγοντες5. 

Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεοος μνείαν ποιούνται τής παρου¬ 

σίας καί βασιλικών γυναικών έπιστρεφουσών μετά την κηδείαν εις τά 

ανάκτορα0* αΰται, άν κρίνη τις εκ των κατά τάς λαϊκάς κηδείας συμβαι- 

1 Βραδύτερον καί έν Νίκαια ή ταφή τού βασιλέως έγινετο παρόντος του 

ΙΙατριάρχου και των έν τή πόλει παρευρισκομένων ιεραρχών ώς καί έκκρίτου μέ¬ 

ρους τού κλήρου. Γεωργίου Παχύ μ έ ρ η, Μιχαήλ Παλαιολόγος X. 501. 2. 

3 Ό Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ν ύ σ σ η ς, Εις Πουλχερίαν λόγος (Μϊ§μιε, Ρ. Ο. 46. 

868) όμιλεΐ διά «τό έκ τοΰ πυρός φως πολύ τε καί άψθονον κατά τά πλάγια εκα¬ 

τέρωθεν τή συνεχεία των έκ κηρού λαμπάδων παρατεινόμενον». 

3 Ευσεβίου, Εις τον βίον τοΰ μακαρίου Κωνσταντίνου τού βασιλέως, 

Μΐ^πε, Ρ. Ο. 20. 1225. Ί ο> ά ν ν ο υ Δα μ. α σ κ η ν ο ύ, Υπόμνημα τοΰ αγίου 

μεγάλομάρτυρός Αρτεμίου. Μΐ^ηε. Ρ. Ο. 96. 1269. Λ έ ο ν τ ο ς Διακόνου, 

Ίστορ. 83. 21. Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογρ. σ. 49 (Σάθα). Γ. Παχύ μέρη, 

Μιχαήλ Παλαιολόγος 2. 378. 7. Ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου περιγραφών βραδύ¬ 

τερο ν τήν κηδείαν τοΰ Άρίστου. ανεψιού τού ρηγός τής Βλαχίας, γράφει 

κι’ ό ρήγας μέ τά θλιφτικά, μέ δίχως τήν κορώνα, 

τό λείψανο συντρόφιαζεν εκεί που τό σήκωνα. 

(Ι( ο ρ ν ά ρ ο υ, Έριοτόκριτος Δ λ 1961 έκδ. Ξανθουδίδου). 'Ως έκ των συγγρα- 

φέοον πληροψορούμεθα, οί βασιλείς δέν έφόρουν στέμμα καί έν καιρφ πανδήμου 

συμφοράς καί πένθους όταν π. χ. έγινετο σεισμός καταστρεπτικός ή πυρκαϊά 

(Πβ. Μ α λ άλ α. Χρονογρ. 421. 19, 489. 10. Κεδρηνού, Ίστορ. 641. 10). 5Άς 

προστεθή δ* ενταύθα ότι Θεόδιορος Β'. ό Παλαιολόγος άναφέρεται δτι παρηκο- 

λούθει τήν κηδείαν τής συζύγου Κλεόπης θρήνων. (ΓΙ ε ρ έ ω ς Ί ω ά ν ν ο υ, Μο¬ 

νωδία έπί τή άοιδίμφ βασιλίσση κυρία Κλεόπη. έν Σ π. Λάμπρου, Παλαιολό- 

γεια καί Πελοποννησιακά 4. 159. 17. 

4 Περί των υπό των συνοδευόντων τήν κηδείαν των απλών πολιτών κρα¬ 

τουμένων λαμπάδων βλ., πλήν άλλων, καί Συμεών ος Μεταφράστου 

Βίος τοΰ οσίου Ευθυμίου καί τής όσιας Εΰσεβίας, Μι^ηε, Ρ. Ο. 114. 649. 997. 

Β X ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ Μ υ τ ι λ η ν α ί ο υ, Εις τον βασιλέα Ρωμανόν, 

επιτάφια ήρωϊκά (Ειΐ. ΚπγΙζ, Βίο Οεάΐσίιίβ άβδ ΟΗπδΙορΙιοτοε ΜίΙγΗπ&ίοε άριθ. 8 

στίχ. 28 σελ. 5). Οί σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τ ύ ν Θεοφάνη 473. 14, 700. 15, 

Θεοφυλάκτου Σ ί μ ο κ ά τ τ ο υ, Ίστορ. 37. 12, Βίος του οσίου Ευθυμίου 
34. 2. 15 (ϋε Βοογ). 

6 Κ ω δ ι ν ο ϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 2. 181. 12 (Ρτε^εΓ). 

Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασίλειο ν. 63 

γόντων, θά ειποντο των συγγενών άνδρών Ε ΙΙλήν δέ τών επίσημων, καί 

πλήθος λαού παρηκολούθει τήν κηδείαν είτε εκατέρωθε ν τής μέσης οδού 

Ιστάμενον καί παρά τά ά'μφοδα, είτε καί από τών παραθύρων καί τών 
στεγών υψηλών οικοδομήματος 3, καταρραινον τήν παρερχομένην κλίνην3. 

'Όταν ή νεκρώσιμος πομπή έφθανεν εις τον ναόν τών αγίων Απο- 

στόλων 4, ή κλίνη έτοποθετεΐτο επί υψηλού ικριώματος Λ καί έψάλλετο ή 

νεκροόσιμος ακολουθία, μετά τήν λήξιν τής οποίας ό πραιπόσιτος ενευεν 

εις *τύν επί τής καταστάσεως, δστις πλησιάζων άνεφοόνει τρις* «εϊσελθε, 

βασιλεύ, καλεΐ σε ό βασιλεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριεύ¬ 

οντας» καί έν συνεχεία «άπόθου τό στέμμα έκ τής κεφαλής σου». Τού¬ 

των λεχθέντων, άφηρειτο τό στέμμα έκ τής κεφαλής τού νεκρού, ή τις 

περιεβάλλετο διά στέμματος σημεντείνου μετά πορφύρας λιτής, ήτοι με¬ 

τάξινης πορφύρας ταινίας, άνευ λίθων καί μαργάρων6. Μετά ταύτα, 

άνοιγομένης τής νεκρικής λάρνακος, ό νεκρός έτοποθετεΐτο εντός αυτής7. 

Εις τάνωτέρω πρέπει να προστεθή δτι ό έπί τής καταστάσεως οσά¬ 

κις έκηδεύετο βασίλισσα, ά νέφος ει «εξελθε, βασίλισσα, καλεΐ σε ο βασι¬ 

λεύς τών βασιλευόντων καί κύριος τών κυριευόντων» καί πάλιν έν τω 

4 "Οτι κατά τάς κηδείας έβάδιζον χωριστά άνδρες καί γυναίκες είπε Γ ρ η- 

γύριος ό Νύ σ σης έν τφ βίω τής όσιας Μακρινής (Μϊ^ηε, Ρ. Ο. 46. 993). Τό 
έθιμον εννοείται είναι καί άρχαιον νόμος Αττικός διέτασσε «βαδίζειν τούς άν- 

δρας πρόσθεν, όταν εκφέρωνται, τάς δέ γυναίκας όπισθεν» Λημοσθένους, 

Προς Μακάρτ. § 62. βλ. Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν ταφήν, Λαογρ. Σύμμεικτα 

3. 335. 

3Γρηγορίου Νύσσης, ΕΙς Πουλχερίαν λόγος, Μί^ηε, Ρ. Ο. 46. 868. 

Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 467. 20. Βησσαρίωνος, Μονω¬ 

δία έπί τφ μακαρίτη καί άοιδίμφ βασιλει κυρω Μανουήλ τφ Παλαιολόγω, (Σπ. 

Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά 3. 286. 27). 

3 Ο ί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 468. 6. ΙΙαρόμοιά τινα έγι- 

νονιο καί κατά τήν κηδείαν ή ανακομιδήν τών λειψάνων αγίων άνδρών. Βλ. 

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Θεολόγου, Επιτάφιος εις Μέγαν Βασίλειον, Μί^ηε, Ρ. Ο. 

36. 601 καί εις τό κείμενον εις τήν ανακομιδήν τών λειψάνων τοΰ οσίου πατρός 

ημών καί όμολογητού Θεοδώρου, Αηαΐ. ΒοΙΙ. 32—57. 

4 Πρόκειται πάντοτε περί τών περιπτώσεων, καθ’ άς έν τφ ναφ τούτφ έγί- 

νετο ή ταφή. 

5 Ευσεβίου, Εις τον βίον τού μακαρίου Κωνσταντίνου τού βασιλέως, 

Μίδηε, Ρ. Ο. 20. 1225. 

6 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασι¬ 

λείου τάξεως 276.13 έξ. Βλ. καί τά σχόλια τού Κοίδΐίβ 2. 294. Σήμεντα (β^ηιειΛα) 

αναφέρει ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έν τω έ'ργφ του προς τον ίδιον υιόν 

Ρωμανόν (72.2). Ή μή λιτή μίτρα ήτο «χρυσφ τε καί λίθοις πεποικιλμένη» Ά γ α- 

θ ί ο υ, Ίστορ. 172. 1. 

7 Ο ί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 468. 11. 



&& Φαίδωνος ί. Κουκσυλέ 

ναω «εισελθε, βασίλισσα κτλ.» και δτι, κατά την μαρτυρίαν του Πορφυ¬ 

ρογέννητου, «ο αυτός τύπος καί η αυτή τάςίς καί ακολουθία γίνεται καί 
εις την τής Αύγούστης κηδείαν1». 

Η ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 

Εν τοΐς ανωτέρω ώμιλησαμεν περί τής κανονικής κηδείας των Βυ¬ 

ζαντινών βασιλέων, ως όμως εκ τής ιστορίας είναι γνωστόν, πολλών τοΰ- 

τα>ν^ό θάνατος υπήρξε βίαιος, εν τοιαύτη δέ περιπτώσει καί ή κηδεία 
αυτών δεν έτελειτο μετά τιμών καί κατά τό τυπικόν τής αυλής. Οΰτω 

τον δολοφονηθέντα Μιχαήλ Γ'. τυλίξαντες οί δολοφόνοι εντός του σαγί- 

σματος του "ίππου αυτού μετέφερον καί έθαψαν εις την μονήν τής Χρυ- 

σοπόλεως, όπόθεν βραδυτερον Λέων ό ΣΤλ, βασιλεύς γενόμενος, μετέφε¬ 

ρε τα λείψανά του εν πομπή εντός κυπαρισσίνου φερέτρου καί τά έθα- 

ψεν έν τφ ναφ των αγίων Αποστόλων εντός λάρνακος 3. Βραδυτερον τό 

πτώμα τού δολοφονηθέντος Νικηφόρου Φωκά οί δολοφόνοι «θήκη σχε- 

διασθείση ξύλινη ως έτυχε περιστείλαντες μέσον των νυκτών λαθραίως 

εις τον θειον των Αποστόλων σηκόν έξεκόμισαν καί κατά τό ήρφον 

ένθα τό του θείου καί αοιδίμου Κωνσταντίνου σώμα κατάκειται έν μια 

των βασιλικών σορών εκήδευσαν3». Γνωστόν δ’ είναι οτι καί τον νεκρόν 

Μιχαήλ τού II . του Παλαιολογου ο υιός αυτού Ανδρόνικος δεν ήξίωσε 
της νενομισμένης ταφής διά την από τού ορθού δόγματος παρατροπήν 

ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΝΗΜΟΘΕΣ ΙΑ 

Μετενεχθεντος τού νεκρού τού Μ. Κωνσταντίνου εις Κωνσταντί¬ 

νο υπολιν, ο υιός αυτού Κωνστάντιος τον έθαψεν έν λάρνακι έν τφ ναφ 

των άγιων ’Αποστόλων έκτοτε δ* οί Βυζαντινοί βασιλείς, τουλάχιστον 

1 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Πορφυρογέννητου, ΊΕκθεσις της βασι¬ 
λείου τάξεως 276. 20. 

- Ο ί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, 353. 4, 686. 6, 700. 10. Ζ ω- 
ν α ρ α, Επιτομή ίστορ. 3. 441. 1 έξ. 

Δέοντος Διακόνου, Ίστορ. 91. 9. Περί του Αλεξίου Α'. του Κο- 

μνηνου ό Ζω ν α ρ ας (Επιτομή ίστορ. 3. 764. 16) έγραφε «ούτε μήν εκφοράς έτυ- 
χε βασιλεϊ καταλλήλου». 

4 Γ. Π α χ υ μ έ ρ η. Ανδρόνικος Παλαιολόγος 2. 121. 5. Γ. Φ ρ α ν τ £ τί 
Χρον. 24. 10. 

Κατά τον Χρυσόστομον (Εις επιστολήν Β'. προς Κορινθίους ομιλία 
ΙυΣΤ . Μή'ησ, Ρ. Ο. 61. 582) ή λάρναξ του Μ. Κωνσταντίνου έκειτο έν τοις πρό¬ 

θυρό ΐς των αγίων Αποστόλων. 2 ω ζ ο μ ε ν ο ύ, Έκκλ'. ίστορ. (Μι§ϋβ, Ρ. Ο. 67. 

1032.). Ευσεβίου, ’Ένθ. άν. 20. 1212. Πβ. καί Κ. Ε^6γ, Οίσ 

Ιβ 133 ΚΕ136Γ3 Κοπ^ηίχη 0α1ΐΓ65ΐΐ6ί:β άσε Ατοκοί. ΙπεΗίιΚβε ίπ \νϊσιι 
16 σ. 212-230.) 

οί περισσότεροι των παλαιοτέρων, έθάπτοντο έν τφ ναφ τούτη)1 έν τε 

τοΐς δύο ήρφοις τοις άποκαλουμένοις τού Μ. Κωνσταντίνου καί τού Ιου¬ 

στινιανού, έξ ών τό πρώτον είχε μέχρι Ρωμανού τού Βλ δέκα καί επτά 
λάρνακας, εικοσιτέσσαρας δέ τό δεύτερον, ώς καί έν ταΐς προς μεσημτ 

βρίαν καί άρκτον στοαΐς, ών ή πρώτη είχε τρεις λάρνακας και δύο ή 

δεύτερα 2. Κατάλογος των βασιλικών λαρνάκων τούτων, αϊτινες ήσαν το¬ 

ποθετημένα περί, τον ναόν3, παλαιότερον μέν μάς παρέχεται έν τή εκ¬ 

θέσει τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου, συγ¬ 

κροτηθείς πάντως μετά τον θάνατον τού Κωνσταντίνου, αφ' ού εν αυτφ 
ούτος φέρεται ώς άποθανών4, βραδυτερον δε υπό τού Νικολάου Μεσα- 

ρίτου5 * καί έπειτα υπό τού Οιι Οίΐη<£€° καί τού Β&ηά.ιιΐ'ί7, ουχί όμως 

καί «νευ σφαλμάτων υπό των τελευταίων. 
Τί’ϊιτίΛΛί Ατι ηι -7Γα ηΐ Γ\ /ΤίΛτΡΛίϊ I VIII. ΊΤΓ/Λ.Γ/ ΙΟ Ί I Λί ι-ι ι ) Π Α Ί ί ΓΙ Γ 

ρίσκοντο έν τφ ναφ τών άγιων Αποστόλων8 *, πρεπει έν τουτοις να το- 

νισθή δτι, πλήν τού ναού τούτου, καί άλλοι εχρησιμοποιούντο προς τα¬ 

φήν βασιλέων καί μελών τού βασιλικού οϊκου. Κατάλογον τοιούτων 

ναών παρέχει ήδη ή έκθεσις τής βασιλείου τάξεως'ζ διά την μεταγενε- 

στέραν δ’ εποχήν πληροφορίας δίδουσι-καί οί Βυζαντινοί χρονογράφοι10. 

Ούτως Ελένη ή σύζυγος Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου έτάφη 
εν τή μονή τού Μυρελαίου 1Χ, Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος έν τφ κατά 

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, * Εκθεσις 642. 12 έξ. 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Εκθεσις 642. 5 έξ. 

644. 2 έξ. 646. 2 έξ. ’Έπιθι καί ]. Ε Π β γ 5 ο 1 ί, Μΐδδίοα ατοΚέοΙο^αβ σ. 10. 

8 2 υ μ ε ώ ν έ) Θεσσαλονίκης, Περί τού τέλους ημών καί τής ίε- 

ράς τάξεως τής κηδείας, Μί§ηβ, Ρ. Ο. 155. 6ί7 λεγει’ «και γαρ εν μεν τή Κωνσταν¬ 

τίνου έν τφ τών αγίων Αποστόλων μεγίστω σηκφ οί μέν αρχιερείς ένδον τού θυ¬ 

σιαστηρίου έξ αρχής κατετίθεντο.οί δέ βασιλείς περ ί τον ναόν καί κύκλω- 

θεν τού ναού, ώς δείκνυνται έκ τών τάφων». Καί ό Νικήτας Χωνιάτης περί τού 

Μανουήλ Κομνηνού όμιλών λέγει οτι «τέθαπται έν χή μονή τού ΙΙαντοκράτορος 

ούκ έν αυτφ εφ τεμένει, άλλ' έν τφ περί τούτον ήρώφ». Πβ. καί ϋ. ΡβΙτε.- 

1ί α Π θ 3, Πιο Τοίοη ίιπ ΚεοΚί; 119. ,5- 

4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Εκθεσις 643. (. 19, 

649. 2. 
δ Βλ. Α. Η 6 ί 5 6 π 1) 6 Γ §. θΓ3.5θ3ΐάΓθΗβ ιιιιά ΑροΒίοϋίΪΓοΙιο 2. 81. έξ. 87. 7. 
6 Ό α Ο α ιι £ β, Οοηδίαπίίποροΐϊε ΟίΐΓΠΠ&πε. IV. 109 εξ. Βλ. και τα εις την έκ- 

θεσιν τής βασιλείου τάξεως σχόλια του 2. 766. 

7 Β ά η ά η γ ί, Ιτηροπιπη Οποπίεΐβ 1. 121. έξ. Βλ. καί Η ε ΐ 3 ε » 5 ο γ 

’Ένθ’ άν. 2. 109. 

8 Ε Ε Π 0 Γ .3 ο 11, ΜΠδίοη ε,ΓοΠέοΙο^ίηιιε άβ ΟοηδΙαηάηορΙε σ. 22. 

9 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 646. 13 έξ. 

10 ’Έπιθι καί την ΟοηΒΙειπΠηοροΙίη ΟΚήδΗ&η&ιη τού ϋ« 

11 Ο ί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 473. 12. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ- ΣΠΟΥΔΩΝ νΕτος ΙΕ' 5 



Φαίδωνος ϊ. Κουκουλέ 

τό "Έβδομον ναφ Ίωάννου τού Θεολόγου Ί Ρωμανός δ Άργυρός, 6 εν 
τω λουτρφ άποπνιγείς, έν τφ ναφ της Περιβλέπτου 3, δ Μανουήλ Κο- 

μνηνός ώς καί ή έξ Αλαμανών σύζυγός του έν τη μονή τού ΙΙαντοκρά- 

τορος, έν τή αυτή δέ μονή καί ό δεσπότης Θεόδωρος, υιός Μανουήλ Βλ 
τού Παλαιολόγου 3, 6 ?Ανδρόνικος . Κομνηνός έν τή μονή το>ν αγίων τεσ¬ 

σαράκοντα μαρτύρων4, μέλη δέ τής οικογένειας των Παλαιολόγων γνοιρί- 

ζομεν:: δτι έτάφησαν έν τή μονή τού Λιβός Άφ? ετέρου είναι γνωστόν 
δτι τινές των Βυζαντινών βασιλέων ή βασιλισσών έτάφησαν έν μοναις ή 
ναοΐς, ούς οί ίδιοι ίδρυσαν. Ούτως ό έν τή νήσω Προδτη άποθανών Ρω¬ 

μανός άπετέθη έν τή ύπ? αυτού έν Κωνσταντινουπόλει ίδρυσε ίση μονή6, 

Ειρήνη ή Αθηναία εν τή νήσω Πριγκίπιρ, έν τή ΰπ? αυτής οίκοδομη- 

θείση μονή7, Ιωάννης ό Τζιμισκής έν τφ κατά τήν Χαλκήν ύπ? αυτού 

ένεγερθέντι ναφ τού Σωτήρος8 καί Αλέξιος δ Κομνηνός έν τή ύπ’ αυ¬ 

τού ίδρυθείση μονή τού Φιλάνθρωπου ή Τέλος δι’ άλλα βασιλικά πρόσω¬ 

πα έκτίζοντο ιδιαίτεροι ναοί, ίνα έν αύτοις ταύτα ταφώσιν, ώς συνέβη 

μέ τήν βασίλισσαν Θεοφανώ, δά ην δ σύζυγός της Λέων ό Σοφός κατά 

τον Έφραίμ (Ρ. Ο. 143 στίχ. 2647) 

νεών ανίατα τήδε τσ>ν έξαισίτον, 

έν φ σορόν τίθησιν αυτής λειψάνων 10. 

1 Γ. Κ ε δ ρ η υ ο ΰ, 'Γστορ. 2. 480. 7. 'Ο Βασίλειος κατόπιν, τφ 1260, έτάφη 

έν τή μονή τού Σωτήρος έν Σηλυβρία, Γ. Π α χ υ μ έ ρ η, Μιχαήλ Παλαιολόγος X. 

125. 19. Ή σαρκοφάγος αυτού, κατά τον Θ. Μ α κ ρ ί δ η ν (Το Βυζαντινόν "Εβ¬ 

δομον καί αί παρ’ αυτό μοναί αγίου Παντελεήμονος καί Μάμαντος, (σελ. 80 τού 
Ιδ. άποσπ.) εύρέθη έν τφ Έβδόμφ. 

2 Ε 4 Κ α γ ί: ζ, Βίο Οεάίεΐιΐε άεβ ΟΙιπδΙορΙιοΓοβ ΜΐΙνΙϊη&ίοΒ 11. Ο ί συνε- 

χίζοντες τον Θεοφάνη 473.14. Τ Ε 1> 6 γ 3 ο I Λ. Μίβδϊοη αιχΙιέο1θ£Ίςηε άε (^οη- 

3Ϊειη£ίηορ1ε σ. 18 καί τού αυτού, Οοπδίαηΐίηορίε Βνζ&ηΐίηε εΐ Ιεδ νογ3£ειΐΓ5 άα 
Εεναητ σ. 136. 

3 Νικήτα Χωνιά τ ο υ, Διήγ. Χρον. 151. 7, 289. 5, Γ. Φ ρ α ν τ ζ ή, Χρο- 

νογρ. 203. 13. 

4 Ν ι κ ή τ α X ω ν ι ά τ ο υ, ’Ένθ. άν. 431. 13. 

5 Γ. Π α χ υ μ έ ρ η,3Ανδρόνικος Παλαιολόγος 2 878. 3. Γ. Φ ρ α ν τ ζ ή, Χρο- 

νογρ. 110. 12. Ό βασιλεύς τής Νίκαιας Θεόδωρος Λάσκαρης ό Βλ γνωρίζομεν ότι 

έτάφη έν τή μονή των Σωσάνδρων τής πόλεως ταυ της, Γ. Φραντζή, ’Ένθ. άν 
13.4. ^ 

6 Ο ι σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τον Θεοφάνη, 924. 2. 

7 Θεοφάνους, Χρονογραφία 745. 6 (Βόνν.) 

* Δέοντος Διακόνου. Ίστορ. 178. 14. 

9 Ν ι κ ή τ α X ω ν ι ά τ ο υ, ’Ένθ. άν. 12. 13. 

10 ’Έπιθι καί Ό. Ρεί:Γ3.ΐΣ.3.1το8, Βίε Τοίεη ίπι Κ,εοΐιί: σ. 117. 

Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 

ΑΙ ΒΑΣ1ΛΙΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΕΣ 

Έκ τού βίου τού πατοιάοχου Αλεξάνδρειάς άγιου Ίωάννου τού Έ- 

λεήμονος τού συνταχθ εντός υπό τού Νε από λείος Λεοντίου μάνθάνομεν 

οτι, όταν έστέφετό τις βασιλεύς, παρουσιαζόμενοι προ αυτού οί μνημο- 

οάλιοί, οί των τάφων όήλα 5ή κατασκευασταί καί φύλακες, καί έπιδεικνύ- 

οντες τέσσαρα ή πέντε τεμάχια μαρμάρου διαφόρων χρωμάτσηή τον ήρώ- 

τ'ΐον’ «ποιου μετάλλου το μνήμα σου κελεύει γενέσθαι τό Κράτος σου;» 1 

ΙΊοίου χρώματος ήσαν τά μαρμάρινα ταύτα αποκόμματα: μανθάνο¬ 

μέ ν έκ τής έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως περιγραφής των βασιλι¬ 

κών λαρνάκων ή τά μάρμαρα των οποίων παραδίδεται δτι ήσαν πορφυ¬ 

ρά ή πράσινα ή πνευμονούσια 3 ή λευκά ή ροδοποίκιλα. 

Αί βασιλικαί δ' αύται λάρνακες, ών αί έκ πορφυρίτου λίθου κατε- 

σκευασμέναι είναι τού Δ λ ή Ελ μ. X. αίώνος, αί δέ έκ πρασίνου μαρμά¬ 

ρου τού Ελ καί πέραν, ώς έκ τών έν αύταΐς τεθαμμένων βασιλέων φαί¬ 

νεται4, ήσαν μονόλιθοι μετά μονολίθων καλυμμάτων. Τό βάρος αυτών, 

κατά τήν μαρτυρίαν τού Θ. Μακρίδου, δστις άνασκάψας εύρε καλύμμα¬ 

τα αυτών έν τφ Σεραγίω, ποικίλλει- μεταξύ 30 καί 40 τόνων. 

Έκ τών έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξειος περιγραφομενών σαρ¬ 

κοφάγων αί πλεΐσται δεν διεσώθησαν. Αί διαφυγούσαι τήν καταστροφήν, 

πλήν δύο, εύρέθησαν έν τή περιοχή τού παλαιού Σεραγίου, μεταφερθεΐ- 

σαι δ> εις τό μουσεΐον τής αγίας Ειρήνης, εχουσι νύν τοποθετηθή προ 

τού αρχαιολογικού μουσείου τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς δεικνύει ή πα¬ 

ρατιθέμενη είκοδν 0 (Είκ. 5. Βλ. καί είκ. 6). 

Ό ταυτισμός τών σαρκοφάγων τούτων εννοείται δτι δεν είναι εύ¬ 

κολος* μεγάλη πιθανότης μόνον περί δύο έξ αυτών ύπάρχει' πρώτον περί 

τής έν τφ μέσφ τής ύπ’ άριθμ. 5 είκόνος μέ ήμικυλινδρικόν κάλυμμα, ήτις 

δΰναται νά είναι τού Ίουλιανοΰ, ή χαρακτηριζόμενη ώς λάρν,αξ πυλιν: 

δροειδής6 καί δεύτερον περί τής έν τφ Έβδομη) εύρεθείσης, ήν ό Θ. Μα- 

κρίδης ταυτίζει προς τήν τού Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου 7 (Είκ.- 7) 

1 Λ ε ο ν τ ί Ο ν Ν ε α π ό λ ε ω ς, Βίος του έν άγίοις πατρός ημών Ίωάν¬ 

νου του Έλεήμονος 36. 15 (Οεΐζετ). 

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 642. 6 έξ. 

3 ’Έχοντα τό χρώμα του πνεύμονος. ■ . " ' 

4 Εύετδοΐί:, Μίεβίοη αΓεΙιέοΙο^ίςπε άε ΟοπδίαηΗπορΙε σ. 14. 

δ4. Ε 1) 6 τ 3 ο 1 I, ’Ένθ. άν. σ. 12. 

6 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 646. 9. Γ. 

Κ ε 5 ρ η ν ο ΰ, Ίστορ. 1. 539. 3. 

7 Θ. Μ α κ ρ ί δ ο υ, Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’αυτό μοναί αγίου 

Παντελεήμονος καί Μάμαντος σ. 82 τοϋ ίδιαιτ. άποσπάσματος. 
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Είκ. 5. Βασιλικαϊ σαρκοφάγοι προ του αρχαιολογικού μουσείου ϊνων πόλεως 

(Ε Ε 1) θ γ 8 ο 11, Μ1351011 αΓοΕέοΙο&ίςιιε άε 0οηδί:3.ηΙίηορ1ε ρΐ. XII.) 

Είκ. 6. Βασιλικαϊ. σαρκοφάγοι έκ πορφυρίτου. 

(Ο. 5 ο Η 1 ιηη I] ε γ § 6 γ, ϋη βιηρβί'οιίΓ β^ζβηΐίη αα (ϋχίειηε δίέοίε ΝίσόρΙιοΓβ 

ΡΗοο^δ, ρ. 15.) 

Τά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 

Κατέστησε δέ πιθανόν δ Εβοτεοΐΐ1 δτι τό εν τφ αρχαιολογική) μου- 

σ6(φ της Κωνσταντινουπόλεως έκ πορφυρίτου λίθου τμήμα σαρκοφάγου 

τό φέρον σκηνάς τρυγητού, φύλλα ακάνθου, έρωτας γυμνούς και πτηνά 

προέρχεται έκ τής σαρκοφάγου τής άγιας Ελένης τής μετενεχθείσης εκ 

Ρώμης εις Κωνσταντινούπολή υπό Κωνσταντίνου τού Μεγάλου. 

Είκ. 7. Ή εί.ς κρήνην μευατραπεΐσα σαρκοφάγος Βασιλείου Β'. 

τοΰ Βουλγαροκτόνου. 

(Θ. Μ α κ ρ ί δ ο υ. Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’ αυτό μοναϊ 

αγίου Παντελεήμονος καί Μάμαντος σ. 80·) 

Τού σχήματος των άλλων λαρνάκων ιδέαν δύναται νά λάβη ό ανα¬ 

γνώστες έκ των παρατιθέμενων εικόνων. ”Αν δ’ υπέρ τάς λάρνακας ετί¬ 

θετο καί κιβώριον δεν μαρτυρούσιν αί πηγαί. Πάντως δ ίστορήσας τό 

κατά τά τέλη τού ΙΒ'. ή τάς άρχάς τού ΪΓ' αίώνος γράφεν χειρόγραφον 
τοΰ Βαρλαάμ καί Τυκίσαφ μετά επικειμένου κιβωρίου παρέστησε την 

βασιλικήν σωματοθήκην, ιός έκ τής παρατιθέμενης είκονος φαίνεται3 

(Είκ. 8). 
Ό Ιωάννης Χρυσόστομος, περί ματαιοδοξίας ομίλων, ειπεν δτι «βα- 

1 ]. Ε η ε Ι' δ ο 1 ί. δαι·σορ1ΐ8.^68 ίνηρεπειπχ άε Κοηιε ε£ άε Οοηβΐ&ηΐήηορίβ: Β. 

X. 30. 586 
3 8. ά 6 γ X β γ 8 6 8 9 ί 3 η, Ι’ ίΠηδίπαΙίοπ <ϊη γοιπη-π άε Βατίααχη βΐ Ιο&5&ρ1ι 

πίν» XIX. 69 τοΰ λευκώματος. Λ. 2 υ γγ ο λ ο ΰ λ ο υ. Φραγκοβυζαντινά γλυπτά έν 
Άθήναις Άρχ. Έφημ. 1931 σ. 80. Έκ τής συνήθειας άρά γε τοΰ επικειμένου κι¬ 

βουριού ώνομάσθησαν οί τάφοι κιβούρια ; 
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σιλεΐς.καί-στρατηγοί καί δυνάσται... τάφους λαμπρούς φκοδόμησαν χ». 

Λέν'ώπάρχει δ’όντοος αμφιβολία δτι θά ήσαν. πολυτελώς κεκοσμημένοι 
οί τάφοι των Βυζαντινών βασιλέων των πανταχού την πολυτέλειαν έπι- 

διο)κοντών* σχετικαί πράγματι πληροφορίαι ύπάρχουσιν. Ούτως, δταν 

Είκ. 8. Βασιλικός τάφος μετά κιβωρίου. 

Έκ τον χειρογράφου τοδ Βαρλαάμ καί Ίωάσαψ της μονής Ίβήρων. 

(3. ά ο γ Ν 6 γ 8 β 8 5 ΐ 9. η, 1/ ίΐ1\ΐ5ΐ:ΓΕ.ιΐοιι <1π Γοιυ&η άε ΒατίΕΐίΐηι εΐ 

^θ3.3ετρ1ι ρΐ. XIX. 69.) 

άπέθανεν ή θυγάτηρ τού Θεοφίλου Μαρία, ό πατήρ αυτής την λάρνακα 

της «έξ αργύρου έκόσμησεν»2 ή, ως λέγει ό Κεδρηνδς, «περιηργύρωσεν» 3 4 

(Είκ. 9), την έστόλισε δήλα δή δι’ αργυρών κοσμημάτων ή ό δέ Μανουήλ 

Φίλης !ν τή μονορδία του επί τφ δεσπότη Ιωάννη τώ Παλαιολόγφ όμι¬ 

λε! «διά τον τύμβον καί την επ’ αυτού ξυμβολήν τού μαργάρου»5. Καί 

1 Χρυσοστόμου, Εις τήν "Ανναν λόγος Α\, Μΐ&ηε, Ρ. Ο. 54. 664. Τά 
αυτά είπεν ό πατήρ καί αλλαχού (Ρ. Ο. 60. 147. 56. 206, 59. 436). 

3 Ο ΐ σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ ε ς τον Θεοφαν η, 108. 19 καί 794. 20. 

, 3 Γ. Κ ε δ ρ η ν ο ΰ, Σύνοψις ίστορ. 2. 119. 8 δι’ επιγεγραμμένιον δ5 Ιάμβων 

ίϊαρείχεν ασυλίαν εις τούς οίονδήποτε έγκλημα διαπράζαντας καί έκεϊ καταφυ- 

γ όντας. 

4 ]. Ε 1) ε γ 5 ο 1 I, Μίδδίοη 3.τοΙιέο1ο°μηιιε (Ιο Οοιΐδίίΐηΐιηορίε σ. 21. 

5 Μ· Φ ι λ ή, Στίχοι διάφοροι 1. 406. 413. · 

Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. <4 

κατά τον Νικήταν δέ Χωνιάτην επί τής λάρνακος τού Μ. Κωνσταντίνου 

υπήρχε ν «ή έπιτρέχουσα διάχρυσος αγλαΐα», επί άλλων δέ λαρνάκων 

«έπικοσμήματα τιμαλφή» 1. 
Πλήν δέ των πολυτίμων μετάλλινων κοσμημάτσ>ν, υπήρχον καί διά- 

φοοοι επί τού καλύμματος καί των πλευρών των λαρνάκων παραστάσεις, 

Είκ. 9. Ή λάρναζ Μαρίας, Οωγατρός τού Θεοφίλου, 

Έκ τού χειρογράφου τού Σκυλλίτση. (ΗαιιΙεδ εΐαάεδ Ο 952). 

οίον τό Χριστιανικόν μονόγραμμα, παραστάσεις φυτών ή ζφων, προς δέ 

καί προσώπων ή 

’Εν τή εκθέσει λ. χ. τής βασιλείου τάξέως γίνεται λόγος περί ανα¬ 

γλύφου λάρνακος, εν ή έναπετέθησαν αί θυγατέρες Βασιλείου τού Μα- 

κεδόνος ’Άννα καί Ελένη καί ή μήτηρ Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέν¬ 

νητου Ζωή3, επί δέ τού τάφου τής βασιλίσσης Πουλχερίας Λέων ό μέγας 

γνιυστόν είναι δτι «ιστόρησε τό ταύτης ίνδαλμα» ή δπερ έκράτει όμοίαΗ 

μα τής Παναγίας5. 

1 Ν. X ω ν ι ά τ ο υ,. Διήγ. Χρον. 632. 4. 

2 1. ΕόβΓδοΙ ί, Ένθ. άν. καί τού α ύ τ ο ύ, 8αι*οορ1ι;ΐ£6δ ίιηρόηαιιχ Β.Ζ. 

30. 583. 586. 

3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ II ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή του. Έκθ. 648. 23. ]·. Ε- 

5 ε γ 8 ο I I,. Μίδδϊοπ &το1ιεο1θ£Ϊ(ΐιΐ6 ΟοηδΙ&ηΙΐηορΙε σ. 21. 

4 Κ ω δ ι ν ο ύ, Πάτρια τής Κωνστανανουπόλεοκ 1. 52. 14 <Ργθ£6γ} 

5 Κατά τον Νικόλαον Μ ε σ α ρ ι τ η ν. Α. Η ε ί δ 6 η 6 β τ (ϊΐαΙ>£$- 

ΙίίΓΟίιβ πηά ΑροδίεΙΙήΓοΙιε 2. 83, 4. 
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Η ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ 

Αι σαρκοφάγοι, ώς ΐεραί, κατά κανόνα, έτυγχανον σεβασμού, ύπήρ- 

χον όμως καί περιπτώσεις καθ’ άς οί ζώντες, πάντα άποπτΰοντες χαλι¬ 

νόν, καί.ήσέβουν προς αύτάς. Τούτο συνέβαινεν ή ένεκα θρησκευτικού 

πάθους ή προς χρηματισμόν. ΤΙ λάρναξ π. χ. Κωνσταντίνου του Ε'., τού 

άλλως Κοπρωνΰμου, άφ’ οΰ έξεβλήθη έξ αυτής ό νεκρός υπό τού Μιχαήλ 
και τής Θεοδώρας, καταπρισθεΐσα μετεβλήθη εις στηθαία καί άβάκια 
τής Παναγίας τού Φάρου εν τή αυτή δέ λάρνακι, κατά διαταγήν τού 

Καίσαρος Βάρδα, περιεκλείσθη γυμνός έν ώρμ χεψώνος ό Πατριάρχης 

Ιγνάτιος, άτε παραινών τόν Καίσαρα νά διάλυση τάς μετά τής νύμφης 
του Ευδοκίας αθεμίτους σχέσεις 

"Άλλη ασέβεια προς τάς σωματοθήκας ταύτας έγένετο επί Αλεξίου 
Αγγέλου, αδελφού τού Τσαακίου. Ό Αλέξιος, <υς λέγει ό χρονογράφος, 

κατά των αλάλων επιτεθείς μνημάτων έσύλησε πάντα τόν επ’ αυτών 

χρυσούν καί άργυρούν κόσμον συλλέξας υπέρ τά έβδομήκοντα κεντηνά- 

ρια αργύρου καί ποσόν χρυσού, ον καί έχώνευσε 3. 

Μετά τόν Αλέξιον ήλθεν ή σειρά των Σταυροφόρων. Ούτοι τφ 

1204 καταλαβόντες τήν Κωνσταντινούπολή καί γνωρίζοντες ότι εντός 
των λαρνάκων υπήρχον τά πβριμάργαρα καί περιμάρμαρα των ήγεμόνων 

φορέματα μετ’ άλλου κόσμου, ήνοιξαν αύτάς «καί λωποδυτούσι νυκτός 
άπάσας καί παναθεμίτως έγκολπίζονται εΐ τις χρΰσεος κόσμος ή μάργα¬ 

ρων σφαιρώματα ή λίθος διαυγής καί πολύτιμος καί αδιάφθορος είσέτ«- 

ταύταις άνέκειτο»1 2. 

Τάς ούτως άνοσίως συληθείσας καί φθαρείσας λάρνακας φαίνεται 
οτι οι "Ελληνες έπεσκεΰασαν μετά τήν άνάκτησιν τής βασιλευαύσης5 *, επέ- 

πρωτο όμως καί αύθις νά παραβιασθώσιν αύται ύπο των Τούρκων, οίτι- 

νες καί εις κρήνας μετέβαλόν τινας έξ αυτών Β. 

1 Λ έ ο ν τ ο ς Γραμματικού, Χρονογρ. 248. 28. Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 645. 5. 

2 Ο ί συνεχίζοντες τόν Θ ε ο φ ά ν η 667. 15. 

3 Νικήτα Χωνιάτου, Διήγησις Χρονική 682. 4 έξ. Πβ. καί 855.16 εξ. 
^Νικήτα Χωνιάτου, Περί αγαλμάτων 855. 13. Γνωστόν είναι εκ 

Βυζαντινών πηγών δτι οί Βυζαντινοί εθετον εντός των τάφων τών απλών πολι- 

τών χρυσά νομίσματα, χρυσά κοσμήματα καί πολυτίμους λίθους. 

δ ]. Ε 6 ο γ 8 ο 1 £, Μΐδδΐοη 3.Γθ1ΐ6θ1υ£κμΐί; άβ ΙΓοηδΐαυΠηορΙο σ. 23. 

β Κατά τόν Κριτόβουλον, Ηστορ. 1. 62. 66 (ΜϋΙΙοΓ, ΡΓα»ιηεη(:?ι θί3ί:ο- 

ηίοοΓαηι Οταεσοπιπι 5 σ 96. 98} «ήνοίγοντο θήκαι παλαιών καί μακαρίων άνδρών* 

ή «θήκαί τε παλαιαί καί τάφοι άνερρήγνυντο». Έπιθι καί Σκαρλάτου Βυ¬ 

ζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις 1. 399. 
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Μνεία τέλος τών βασιλικών λαρνάκιον γίνεται κατά τόν ΙΔλ καί ΙΕλ 

αιώνα υπό Ρώσσων περιηγητών, κατά τάς άρχάς δέ τού ΙΕλ αίώνος υπό 

τού Χριστόφορου ΒαοηάοΙηιοηΗ1. 

ΤΟ ΒΑΣ'ΛΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ 

Περί τού βασιλικού πένθους μας παρέχει πληροφορίας κείμενον τού 

ΙΔλ αίώνος, τό περί όφφικιαλίων δήλα δή έ'ργυν τού Κσ>δινού Μ’ ολον 
Ί 

οτι δ’ ή πηγή είναι μεταγενεστέρα, πρέπει έν τούτοις νά πιστευσωμεν 

οτι τά έν αυτή παραδιδόμενα έπεκράτουν καί κατά παλαιοτέρους «ιώ- 

νας, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής ευλαβούς τηρήσεως τού ανακτορικού 

πρωτοκόλλου. 

Κατά τήν μαρτυρίαν λοιπόν τού Καιδινού, επί Παλαιολόγων, άν άπέ- 

θνησπεν ό πατήρ, ή μήτηρ, ή σύζυγος, ό υιός ή έγγονος τού βασιλέως, 

ούτος, εις ενδειξιν πένθους, έφόρει λευκά, έφ’ οσον ένέκρινε χρόνον 

κατά συνήθειαν, ή τις δεν ήτο άγνωστος καί εις τούς αρχαίους "Ελλη¬ 

νας4 καί τήν επαναφοράν τής οποίας συνίστα καί 6 Τουλιανός0, Πλήν 

τού Κωδινού, τήν συνήθειαν τού λευκοφορειν τόν βασιλέα επί πενθεί 

στενού συγγενούς, άναφέρουσι καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς καί ό Καντα- 

κουζηνός έν ταΐς ιστορίαις τωνϋ, προς δέ καί ό Πανάρετος έν τφ χρονι- 

κφ του διά τήν αυλήν τής Τραπεζούντος7. Πάντως έν τοις άνακτόροις, 

κατά τόν Κωδινόν, «ούκ ένδεδομένον ήν μελονειμονειν» δ. 

1 Τ Ε 5 6Γ3 οΐί, Ένθ 5 άν. 
2 Έν τοϊς κεφαλαίοις «περί πένθιμων βασιλικών φορεμάτων» σ. 106. 2 έξ. 

καί «περί τού ότε εστι λελυπημένος 6 βασιλεύς» σ. 69. 4 έξ. Τού πριότου τών κε¬ 

φαλαίου τούτων υπάρχει μετάφρασις εις τήν δημώδη έν κώδικι τής Λαύρας δημο- 

σιευθεΐσα έν τφ Α'. τόμφ τού περιοδικού Ρωμανός 6 Μελιοδός σ. 435. Ή μετά- 

φρασις τό λευκά φορέματα αποδίδει διά τού γαλάζια, ήτοι γάλακτος χρώμα 

έχοντα. Φόρεμα γαλαΐζον αναφέρει καί ό ?Α χ μ έ τ έν τφ όνειροκριτικφ 

του κεφ. 220 οελ. 193 (ΌγθχΙ). Νυν γαλάζιο κοινώς λέγεται τό ανοικτού κυανού 

χρώματος, έν Κρήτη όμιος τό γαλανός κεΐται καί αντί τού λευκός. 

:ί Γ. Κ ο) δ ι ν ο ύ, ΙΙερί τών όφφικιαλίων 106. 3. 

4 Κατά ιόν Πλούταρχο ν, Ρωμαϊκά ζητήματα 26 «έν "Αργεί λευκά φο- 

ροϋσιν έν τοΐς πένθεσιν, ώς Σωκράτης φησίν, ύδαιόκλυστα». Καί έν επιγραφή δέ 

Γαμβρίου τής Μυσίας (Ο. I, Ο. 3562) έπεβάλλετο οί πενθούντες άνδρες καί γυναί¬ 

κες «χρήσθαι έσθήτι ψαιφ, εάν μή βουλών ιαι λευκή». Βλ. καί ϋ. Ρ ο ί ι* ά 1ε 3. ο 

Γιε ΤοΙοη ΐιη ΚοοΚί σ. 13. 

5 Ού γάρ δή τής έσθήτος τήν λευκήν επί τοϊς πένθεσιν όρθώς εχον έστί πα- 

ραιτεΓσθαι. Ί ο υ λ ι α ν ο ύ, Έπιστολαί, έπιστ* 136 (σ. 20, Βϊάεζ). 

6 Νίκη φόρου Γρήγορά, Ίστορ. 2. 612. 6. Καντακουζ η ν ο ν, 

Ίστορ. 2. 167. 7. 
Παναρέτου, Χρονικόν Τραπεζούντος (Ταίβΐ, ΕπδΙπίΗϋ ορπδοιιΐέΐ 366. 94). 

8 Γ. Κ ω δ ι ν ο ΰ, Περί τών όφφικιαλίων 107. 4. 
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Μετά την άπόθεσιν των λευκών φορεμάτων ό βασιλεύς εφόρει διά 

τούς ανωτέρω συγγενείς του κίτρινα άνευ μαργελλίων, επειτα κίτρινα 

μετά μαργελλίων και τέλος έλαμπροφόρει, 
"Αν άπέθνησκε θειος τού .βασιλέως ή θεία προς πατρός ή αδελφός 

αυτού ή αδελφή εφόρει ούτος κίτρινα άνευ μαργελλίων, κατόπιν δέ κί¬ 

τρινα μετά μαργελλίων ι. · 

ΟΙ συγγενείς δέ τού άποθανόντος, καθ’ ον χρόνον ό βασιλεύς εφό- 

ρει κίτρινα, αυτοί ενώπιον του έμελανειμόνουν επί 40 ημέρας, έπειτα 

5! εφερον ήεράνεα φορέματα καί τέλος ανοικτού χρώματος, όταν καί ό 

βασιλεύς έλαμπροφόρει. 

"Αν, πλήν των ανωτέρω, άπέθνησκεν άλλος συγγενής τού βασιλέως 

τότε δεν εφόρει ούτος κίτρινα, οί δέ θείοι ή ανεψιοί ή έξάδελφοι αυτού 
οι άποβαλόντες σύζυγον ή αδελφόν ή υιόν έμενον οίκοι κατά τό διάστη¬ 

μα τού βαρέος πένθους, ήτοι επί εννέα ημέρας, μετά ταύτα δ? ήρχοντο 
έν καιρω νυκτός μελανειμονυύντες εις τά ανάκτορα καί προσεκυνουν τον 

βασιλέα. ’Έκτοτε, εκτός μεν τού οίκου έφορου ν μέλανα, παρουσιαζόμε- 

νοι δέ προ τού βασιλέως, φαιά 
Εις έκδήλωσιν πένθους οί βασιλείς δεν έφόρουν στέμμα, γνωρίζο- 

μεν δ’ ότι οί Ηαλαιολόγοι καί οί βασιλείς τής Νίκαιας ούδ’ ερυθρά τσαγ- 

γία εφερον πενθούντες3. Όσάκις δέ, καθ' δν χρόνον έπένθει ό βασιλεύς 
διά τον θάνατον συζύγου ή υιού, βασιλέως οντος, συνέπιπτον μεγάλαι 

θρησκευτικαί έορταί ώς λ. χ των Χριστουγέννων, των Φώτων καί των 
Βαΐοηγ τότε μετείχε μέν αυτών 6 βασιλεύς λευκοφορών, δεν έφέροντο 

όμως τότε φλάμμουλα ούδ’ ήχουν όργανα ούδ’ έφορούντο λαμπραί στο- 

1 Γ. Κ ω δ ι ν ο ΰ, "Ενθ5 άν. 106. 5. Φαίνεται οτι τότε καί ό κοινός λαός 

εφόρει καί κίτρινα φορέματα είς ενδειξιν πένθους- Πβ. τό του ονειροκριτικού τού 

’Λχμέτ (κεφ. 157. 6. 117. 25) «εάν ιδη ό βασιλεύς ότι εφόρει ό λαός αυτού κίτρινα 

ή μέλανα εις θ λ ι ψ ι ν διά νόσον καί θάνατον τούτο κρίνεται». "Ας σημει- 

ωθή δ’ότι έν Σψακίοις της Κρήτης, κατά την μαρτυρίαν του Γ. ΓΙ α π α δ ο π ε τ- 

ρ ά κ ι, Ιστορία των Σφακίων σ. 72, επί θανάτφ < οι. έ|ω τής οικογένειας συγγε¬ 

νείς κιτρινοβάψουσι την στολήν των». Κατά τό ονειροκριτικόν τού Ά χ μ έ τ 

(κεφ. 1.56 σ. 116. 22} τό χρώμα τό κίτρινον επί πάσης άμφιάσεως νόσον σημαίνει». 

Καθ’όλου κατά τό ονειροκριτικόν τούτο τό κίτρινον χρώμα δηλο! νόσον. Πβ.. 

κεφ. 226 σ. 175. 24 κεφ. 224 σ. 176. 14 κεφ. 261 σ. 215. 6 (ΟγοχΙ) 

3 Γ. Κ ω δ ι ν ο ύ, ’Ένθ. άν. 12 εξ. Ό Μάνου ή λ Φ ι λ ή ς έν τή μονωδία 

του είς Ίωάννην τον Παλαιολόγον λέγει- 

πενθεί παν τό προσήκον, ώς θέμις 

μελαμβαφεις χιτώνας ήμφιεσμένοι 

Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή, Στίχοι διάφοροι 1. 402. 621 

3 Γ. Παχυμέρη, Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος 1. 500. 2, , 
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λαί, οί δέ παρακολουθούντες άρχοντες, καί αυτοί οί σεβαστοκράτορες καί 
δεσπόται, έμελανειμόνουν Κ 

Γνωρίζομεν δτι οί τού λαού, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, πεν¬ 

θούντες τούς οικείους, είς ενδειξιν τής λύπης τιον, έκάθηντο επί τού εδά¬ 

φους καί άπέφευγον νά λουσθώσιν επί χρονικόν τι διάστημα, συνήθεια, 

ήν έφηρμοζον καί οί βασιλείς, ό>ς έκ των πηγών πληροφορ ύμεθα3. 

Ό Ευριπίδης έν τφ δράματί του τή Άλκήστιδι (στίχ. 425) εισάγει 
τόν ’Άδμητον λέγοντα* 

πάσι δέ Θεσσαλοισιν, ών έγό> κρατώ 

πένθος γυναικός τήσδε κοινοοσθαι λέγο> 

κουρά ξυρήκει καί μελαμπέπλψ στολή. 

Ιό επί τω θανάτορ βασιλικού προσώπου γενικόν τούτο πένθος έπε- 

βάλλετο καί έπεκράτει παρά τε τοίς άρχουσι καί τοίς άλλοις πολίταις 

καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. Ούτοις, όταν άνηγγέλθη ό θάνατος 
Αναστασίου τού Δικόρου, πολλοί άρχοντες προσήλθον μύϊνα φορούν- 

τες’ζ όταν δ απέθανεν ό προκάτοχος τού Μαυρίκιου Τιβέριος, κατά τόν 

χρονογράφον, έμελανειμόνησεν ό λαός4, έ πένθησε δέ καί πάσα ή σύγ¬ 

κλητος επί τφ θανάτορ της βασιλίσσης Ευδοκίας, συζύγου Δέοντος τού 
Σοφού5. Καί ό Κωδινός δέ (106.9) πιστοποιεί δτι πενθούντος τού βασι- 

λεως «πάντες μελανειμονούσιν ούκ άρχοντες μόνον, αλλά καί τού λαού». 

Γην επδήλωσιν δέ ταύτην τού ομαδικού πένθους, κατ? άνωτέραν επιτα¬ 

γήν, συναντώμεν καί εν τοίς μεσαιωνικοΐς έπυλλίοις, έν οίς περιγραφήν- 

ται πρόσο^πα κεκαρμένα καί μελανειμονούντα, βεβαιούντα δ’δτι πεν- 

θούσιν έξ ορισμού βασιλικού*1 *. Φέρεται δέ καί έν τή διηγήσει τού Άπολ- 

λωνίου Ιύρου δτι επί τφ ύποτιθεμένω θανάτψ τής Ταρσίας 

1 Γ. Κ α> δ ι ν ο ϋ, Περί των όφφικιαλίων 69. 5 έξ. Περί βασιλίσσης βαρέως 

πενθούσης είπεν ό Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ό ς (Χρονογρ. 6. 47) ότι *παρήν άδορυφό- 

ρητος». 

3 Κ ω 6 ι ν ο ϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπ:όλεο>ς 1. 243. V 2. 5 ί 1 ί β ν ε ]< γ, Βα¬ 

σιλείου τού ’Αρχιδηνού λόγος επιτάφιος επί τή έξ * Αλαμανών Δεσποίνη (Βυζαντι¬ 

νά Χρονικά 1. 152.) 

3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή του, ’Έκθεσις 426. 20. Τό 

φαιόν χρώμα έθεωρεϊτο, ώς γνωστόν, πένθιμον κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 

4 Θ ε ο φ ιι λ ά κ τ ο υ Σι μ ο κ ά τ τ ο ν, Ιστορία 37. 2. 

* Βίος τού οσίου Ευθυμίου 33. 10 (Πβ Βοογ). 

6 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 1487. 1505 (8ρ. Βαιηρι-οε. Κοιη&τΐδ Οθοξ 
σ. 63—64, Άχιλληίς στίχ. 1732 Ν. (Ηβδδβΐίη^). 



76 Φαίδωνος I. Κουκουλέ 

δλοι μαυροφορήσασι διά τήν πολλήν αγάπην 
την είχαν εις τον κΰριν της και. τήν καλήν του γνώμην1. 

Οΰδ’ είναι, νομίζομεν, άσχετα, προς τό εθιμον δσα λέγει ό Βησσα¬ 

ρίων2 έν τή μονψδία του έπί Μανουήλ τφ Παλαιολόγω' «Νυν γένος άπαν 

ανθρώπων καί ηλικία σάκκον περιβαλλέσθω καί τέφραν παττέσθο.) τήν 
κοινήν όρφανίαν άποδυρόμενον». 

Τέλος ό λαός, καί μάλιστα οί εγγύτεροι προς τον άνακτα βασιλικοί 
ΰπηρέται καί στρατιώται, ώς καί επί τφ λαϊκφ πένθει, ουτω καί επί τφ 

βασιλικφ, εις ενδειξιν τής ίσχυράς λύπης των διερρήγνυον τά φορέματα 

των. Περί του πράγματος πιστοποιεί ό Ψευδευσεβιος γράφων δτι, άπο- 

θανόντος του Μ. Κωνσταντίνου, οί δορυφόροι καί σωματοφυλακές του 
έθρήνουν «έσθήτας περιρρηξάμενοι»3. Εις τό εθιμον δέ τούτο άναφέρε- 

ται καί τό υπό του Θεοφύλακτου Σιμοκάττου λεγόμενον δτι παρά τφ 
λαφ επί τφ θανάτψ του Τιβερίου «τό φαιδρόν τής στολής διερρήγνυτο»4 5, 

λέγεται δέ καί έν τή Άχιλληΐδι δτι οί μέν οπαδοί του Άχιλλεως, άκού- 

σαντες τους τελευταίους λόγους τής μελλοθανάτου βασιλίδος τά ροίχά 
τους έσχίσασιν από παραπληξίας ό δέ Άχιλλεΰς, μετά τον θάνατον 

τής συζΰγου 
ώς λέων έβρυχήσατο καί τήν στολήν του σχίζει·6. 

Ου μόνον δέ τό μελανειμονεΐν καί ή τριχοκουρία επί βασιλικφ πεν¬ 

θεί έπεβάλλετο, αλλά καί ή αποφυγή διασκεδάσεων εκ μέρους των αρ¬ 

χόντων καί του λαού, είτε άτομικώς, είτε όμαδικώς, επί απειλή τιμω¬ 

ρίας. Νχετικώς έν τοΐς νόθοις συγγράμμασι του Χρυσοστόμου άναγινώ- 

σκομεν.* «οΰκ οιδας, πώς πολλοί πολλάκις καί των μεγάλων μέμψιν ύπέ- 

στησαν επί βασιλικφ πένθει. τρυφήσαντες καί τιμωρίαν ύπέσχον»7; 

1 Διήγησις πολύπαθους Απολλώνιου Τύρου στίχ. 564 (\νίΐ§π6Γ, Γ&πηΐηα, 

ΟΓ3.€08. ΠΙΟίΙΐί 36νί σ. 265). 

8 Βησσαρίωνος, Μονωδία επί τφ μακαρίτη καί άοιδίμφ βασιλει κυρφ 
Μανουήλ τφ ΙΊαλαιολόγω. (Σπ. Λάμπρου, ΙΊαλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά 8. 

288. 11). 

3 Ευσεβίου, Είς τον βίον τού μακαρίου Κωνσταντίνου τού βασιλέως 

(Μί^πε, Ρ.Ο. 20. 1220). 

* Θεοφύλακτου Ιιμοχάιτου. Ίστοο. 37. 2. Τής διαρρήξεως 

ιών ίματίων επί πένθει μνείαν ποιείται καί 6 Λουκιανός έν τφ περί πένθους 12 

«καί που καί έσθής καταρρήγνυται καί κόνις επί τή κεφαλή καταπάσσεται», τήν 

άναφέρουσι δέ κατά τάς λαϊκάς κηδείας πλεΐστοι Βυζαντινοί συγγράφεις. Σημειω¬ 

τέο ν δτι καί οί. "Ιουδαίοι, είς ενδειξιν πένθους, διερρήγνυον τά ίματιά των. Πβ. 

Γ). ΡβΐΓα1ί3.^ο5, Όίβ Τοίεπ ϊπι Κεοΐιΐ σ. 20. 

5 Σχίχ. 1651 Ν (Ηβ53β1ΐη§). Πβ. καί 1293 Ε. 

5 Στίχ. 1714 Ν (ΗοεΒοΚυ^). Πβ. καί‘1329 Ε. 

7 Χρυσοστόμου, Είς τήν προδοσίαν τον Σαηήρος (Μί^ηβ, Ρ. Ο* 59» 720), 

Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων*- 7Τ 

"Ενεκα του λόγου τοΰτου επί ώρισμένας ημέρας οΰτε λουτρά ήνοί- 

γοντο — ή άλουσία, ώς γνιοστόν, ήτο τότε έ'νδειξις πένθους 1—ούτε πάν¬ 

δημοι θέαι έτελουντο οΰτε καθ’ δλου εύθυμοι συγκεντρώσεις καί δια¬ 

σκεδάσεις έγίνοντο. 

Οί πενθοϋντε; προσέτι οικείοι του βασιλέως, ώς καί οι άπλοι πολί- 

ται, καί έκάθηντο επί του εδάφους, ιός μαρτυρεί 6 Χρυσόστομος λέγων 3 

«Καί εκείνων μέν ονδείς, καν βασιλικωτάτου τύχη γένους τφ του πέν¬ 

θους αισχΰνεται νόμω, αλλά καί επ3 εδάφους καϋιεΧχαι καί θρηνήσει πι- 

κρόν καί τήν αίσθήτα μεταβαλεΐ»4. 

Τέλος φαίνεται δτι οί πενθοΰντες βασιλείς καί οί του βασιλικοί» γέ¬ 

νους θά ερριπτον καί χ(7>μα επί τής κεφαλής των. Τούτο συμπεραίνω 

πρώτον έκ του δτι τό εθιμον ήτο ευρύτατον παρά τοις άπλοίς πολίταις δ 

καί δεύτερον διότι άναφέρεται δτι βασιλείς συντετριμμένοι επί κοινή 
συμφορά, σεισμφ φέρ’ είπειν, «έπένθουν έν σάκκφ καί σποδφ)» 6. 

Κατά τον Κωδινόν, αί ώρισμένα,ι διά τό βαρΰ βασιλικόν πένθος 

ήμέραι ήσαν εννέα 7, τον αριθμόν δέ τούτον, δστις ήτο παλαιόθεν ό κα¬ 

νονικός διά τό βαρύ πένθος των Βυζαντινών8, τον αριθμόν, λέγω, τού¬ 

τον έβεβαίωσε καί ό Καντακουζηνός γράψας έν τή ιστορία του δτι ’Άν- 

να ή σΰζυγος Ανδρονίκου του Νέου έπένθει τον σΰζυγον επί εννέα ήμέ- 

1 Κατά τον Λ ι β ά ν ι ο ν. Εις τάς Καλάνδας 1. 259 (Κείε^β) ή εορτή των 

Καλανδών πείθει τον επί τφ θανάτω τού παιδός πενθούντα πατέρα «λήξαί τε· αυχ- 

μώντα καί έλθεΐν επί λουτρά». Περί παρομοίου σημερινού εθίμου βλ. Ν. Πολί¬ 

του, Τά κατά τήν τε.λε ιήν. Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 358. 

2 Τάς πληροφορίας ταύτας έχομεν προκειμένου περί τού θανάτου Κιονσταν- 

τίνου τού Μεγάλου καί Όνωρίου, Ευσεβίου, "Ενθ. άν. 20. 1224. Θ ε ο φ ά- 

ν ο υ ς, Χρονογραφία 13. 19 (Βόνν.) 

3 Χρυσοστόμου. Περί κατανύξεως λόγος Α'. Μί^ηε, Ρ. Ο. 47. 109. 

4 Κατά Δ ί ω ν α τον Χρυσόστομον 458 (ΟίπάοΓί) οί λυπούμενοι' 
προσμηχανώνται «μέλαιναν έσθήτα καί συμπλοκάς χειρών καί ταπεινάς καθέήρας», 

είπε 6έ καί Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό 'Θ.ε ο λ ό γ ο ς (Ρ. Ο. 37. 728) οτι ό πενθών «εϊλκυσεν 

οίκτον καί χαμευνίας,πόνφ», παρέστησε δέ καί πολύ βραδύτερον ό Μιχαήλ Χα>- 

νιάτης τήν χήραν, νύμφην του.καθημένην «επί δαπέδου μελανείμονα». Μ ι χ;α ή λ 

Άκομινάτου τού Χωνιάτου, Μονφδία εις Νικήταν τον Χωνιάτην 

(1. 357. 10, Λάμπρου). 

δ Βλ. Φ. Κούκο υ λ έ. Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν..('Ημερο- 

λόγιον τής Μεγάλης Ίιλλάδος τού 1929 σ. 377 καί 378). 

6 Κ ε δ ρ η ν ο ί·, 'Ιστορ. 641. 10. 

7 Γ. Κ «ο δίνου, Περί των όφφικιαλίων 106. 20. Πβ. καί τά μνημόσυνα 

έ ν α τ α. 

8 Βλέπε χήν 195. 5 Νεαράν τού Ιουστινιανού (Ζαοΐι. ν. Εϊη^εηΠι&Ι, Ιτηρθία- 

Ιοτίε ΙαΒίίηΐΕΐιί ηιι&6 νοςαηΙαΓ ηονεΐΐε,ο 2. 195 καί πβ. Θεοδώρου Προδρό¬ 

μου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δυσικλέα Γ . 39ο έξ. 



ί& Φαί6. ϊ. Κονκουλέ — Τά κατά την ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. 

ρας, καθ’ ας προσερχαμένοι οι συγκλητικοί και ανώτεροι αξιωματικοί την 

παρηγορούν 
Αί περί τής διάρκειας του βαρέος βασιλικού πένθους πληροφορίαι 

αληθές είναι δτι παρέχονται υπό μεταγενεστέρων συγγραφέων, αν δμως 
λάβη τις ΰπ’ οψιν δτι κατά κανόνα κατά τους αιώνας τής Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, ιός ειρηται, τό βαρύ λαϊκόν πένθος διήρκει εννέα ημέρας, 

τότε θά είναι με θ’ ημών διατεθειμένος νά δεχθή δτι καί τό βασιλικόν 
πένθος επί τοσούτον χρόνον διήρκει καί κατά την παλαιοτέραν εποχήν. 

ΓΙΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ 

άβάκια 72. 7. 

άκκονβίτων ΐ'Θ'1 αιΦονσα. 68, 2. 69, 5. 

60, 10, 

ανακαλούμαι Γ>7, 3. 

άνάκλημα 57, σημ. 4. 

άποΌ'έωσις Βυζαντινών Βασιλέων 60, 

' 6. σημ. 5. 

ανρόκλαβον στιχάριον 58. σημ. 4. 

βεστοσακράνοι δ8, 15. 59, 12. 60. 2. 

γαλάζια φορέματα 73, σημ. 2. 

διβητήσιον στιχάριον 58, 7. 

καταστάσεως, προσφώνησις τον επί 

της ... 61, 4, 0. 63. 8, 15. 

κλίνη της λύπης 59, 1. 

κοπετός συγγενών βασιλικόν νεκρόν 

55, 27. 

λαζάρωμα 55, 17. 

μαργέλλια επί φορεμάτων πεν&ούν- 

των 74. 2 θ, 5, 6. 

μέση οδός 61, 21. 63, 2. 

μνημοΌ'έσια βασιλικά 64, 21. 

μνημο&έσιον 61, 19. 

μνημοράλιοι 67, 4. 

μονητάριοι 59, 12, 60, 4. 

μύϊνα φορέματα πένθιμα 75. 15. 

νέκδουμ 54, 1. 

παγανόν στιχάριον 58, σημ. 4. 

πνενμονούσια μάρμαρα 67, 11. 

πρωτοσπαΌ'άριοι ώς νεκροφόροι 61, 

7, 20. 

σήμέντα 63, σημ. 6. 

αημεντέϊνος 6ο,12. 

συγκλητικοί επόμενοι φερέτρον 62, 7. 

τάγματα 54, 15, 

τετράβηλον 55, 19. 

τετράπνλον 55, 19. 

φλαμμονλων απουσία έν πένΌ'ει 74, 

24 

Χάλκης εντός τοποΌ'έτησις φερέτρον 

61, 8, 18. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ύ. 'Ιστορ. 2. 14. 2. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 ΝΕΡΟΥΛΗΣ 

Μεταξύ των επιφανών άνδρών, οί όποιοι άσβεστον διετήρησαν την 

φλόγα τού Ελληνικού πνεύματος κατά τούς χαλεπούς τής δουλείας χρό¬ 

νους, έπαξίως καταλέγεται καί ό έκ Ζακύνθου ίερεύς Αλέξανδρος ό Νε¬ 

ρούλης. 

Ό ιστορικός Π. Χιώτης εις έκθεσίν του 1 2 * * υποβληθεί σαν, τή 20 Αύ- 

γούστου 1860, προς τούς καθηγητάς Γκαρέζιο, Πεϋρόν καί άββάν Ιω¬ 

άν νην Μπόλινο, διευθυντάς τής βιβλιοθήκης τού έν Τορίνφ Β. Πανεπι¬ 

στημίου, περί τού κιυδικος 11.3 τού άποκειμένου έν τή αυτή βιβλιοθή¬ 

κη, αναφέρει, δτι διεξερχόμενος τον κώδικα τούτον περιέχοντα λεξιλό¬ 

γιο ν νεοελληνικής γλώσσης καί τι να γραμματικά γυμνάσματα ανωνύμου 

μετά καί διαφόρων επιστολών τα>ν Νερούλη, Λήσταρχου, Κορινθίου, τού 
Επισκόπου Φιλαδέλφειας καί άλλων συγγραφέων, παρετήρησεν, δτι πάν¬ 

τα τά έν αύτφ αναγραφόμενα—έκτος των δύο πρώτων φύλλων—ήσαν 

πονήματα τού Αλεξάνδρου Νερουλή, συγγραφέως διαφόρων έργων, τινά 
των οποίων συνέταξε προς χρήσιν των μαθητών του. 

Ό Νερούλης ήτο έ'ως τότε άγνωστος καί είζ αυτόν τον Χιώτην,' περί 

τά πάτρια άσχολούμενον, καί άμνημόνευτος παρά πάντων των περί την 
νέαν γραμματολογίαν ασχολούμενων. ■ ■ 

Έκ μιας των πρωτευουσών τής Ζακύνθου οικογενειών, έκ πατρός Νι¬ 

κολάου καί μητρός Ειρήνης-, έγεννήθη ό Αλέξανδρος έν Ζακύνθφ, περί 

τό 1520, ώς δηλούται έκ χειρογράφων του, έσποΰδασε δ’ έν Παταυίφ καί 

άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί τής Ελληνικής και Λατινικής 

φιλολογίας έν Ρώμη. 

Ό Νερούλης προηγουμένως είχε μαθητεύσει παρά τφ συμπολίτη του 

καί σοφφ Έρμοδώρψ Ληστάρχφ, ό όποιος, κατά πάσαν πιθανότητα, τον 

1 «Είΐ νβηβζία». δίεπΗ, αππο ϋ ΟίοΓηαΙβ. 13 Μα^ίο 3861. 

2 Έκ του Νικολάου Νερούλη καί τής συζύγου του Ειρήνης έγεννήθησαν τρία 

τέκνα, Αλέξανδρος, Πιέρος (Πέτρος) καί Ελένη, ών τα δύο τελευταία ήσαν έγγα¬ 

μα, δταν ή χήρα μήτηρ των συνέταξε την από 21 Σ/βρίου 1561 διαθήκην της. Βλ. 

συμβ/γρ. 5Ιω. Δρακόπουλον σ. 10. 



Λεωνίδα X. Ζώη 

παρέλαβε μεθ* εαυτού εις Χίον, δπου παρέμεινεν αρκετόν χρόνον τής ζωής 
του, ως ιατρός κα'ι διευθυντής σχολείου. 

Ό χρόνος τής έγκαταστάσεως του Έρμοδώρου εν Χίφ ήτο περί τό 

1533, ώς φαίνεται εξ επιστολή; του προς τον Ματθαίον Δεβαρήν. Ό Θ. 

Ζυγομαλά;, εις επιστολήν του πρύς τον Κροΰσιον, αναφέρει ότι ύπήρ- 

χον τότε εν Χίφ τέσσαρες μαθηταί του Έρμοδιύρου καί ότι πλείονες 

των δέκα ειχον επιστρέφει εις τάς πατρίδας των. Καί ούδενός μέν των 

μαθητών τούτων αναφέρει τά ονόματα, μεταξύ όμως αυτών υποθέτει ό 
Λεγράνδ ότι ήσαν οι Αλέξανδρος Νερουλής έκ Ζακύνθου, Ιωάννης Δια- 

σωρινός έκ Ρόδου, Ιάκωβος Βασιλικός Ήρακλείδης, Ήγεμών τής Μολ- 

δαυίας καί Δημήτριος, γραμματεύς τού Ήρακλείδου. Συγχρόνως παρα¬ 

θέτει καί έγγραφα, έκ των οποίων φαίνεται ότι τά τέσσαρα ταύτα πρό¬ 

σωπα είχαν καλώς έκπαιδευθή υπό τού Έρμοδώρου. Διά τούς δύο μάλι¬ 

στα πρώτους προσθέτει ότι τό Ελληνικόν χειρόγραφον ΒΧΙΛ7, 111. 7 τής 

εθνικής βιβλιοθήκης τού Τορίνου παρέχει αδιαφιλονίκητα δείγματα 
’Όντιος εις τό φύλλον 5(3 εύρίσκεται επιστολή τού Νερούλη προς τον 

Έρμόδωρον, τής οποίας αί πρώται καί τελευταιαι γραμμαί έχουσιν, ώς 

εξής: : 

«Λαβών την παρά σου προς ημάς πεμφθεΐσαν ποθεινοτάτην επιστο¬ 

λήν . , . . ούτε τι έτερον ίσχύσειεν άν έξαλεΐψαι την αγάπην τού κυρίου 

καί καθηγητού ημών Έρμοδώρου». 

Ό Νερούλης, μετά την άναχώρησιν τού διδασκάλου Έρμοδώρου έκ 

Χίου, παρέμεινεν εκεί έπί τινα ακόμη χρόνον. Έξ επιστολής του, γραφεί- 

σης προς αυτόν, φαίνεται ότι τή 26 Νοεμβρίου 1543 ήτο ακόμη έν Χίφ: 

«Αλέξανδρος πυρίφ Έρμοδοόρω τφ Ληστάρχφ εν κυρίφ χαίρειν. Σοφώτα- 

τε καί φρονιμώτατε αύθέντα, χρόνος ού μικρός παρήλθεν έξ ότου περ 

ούθ’ ημείς ..... Έρρωσθε. Άπό Χίου, μφμγ' νοεμβρίου κζλ». 

Την 12 Ιανουάριου 1544 εύρίσκετο εις Βικεντίαν, ώς δηλοι ή εξής 
επιστολή του προς τον Κερκυραίον Ματθαίον Δεβαρήν. 

«Αλέξανδρος Ματθαίω Δεβαρή, Γεώργιος ό Βλακούδης ήτήσατό με 

άπόλυσιν τής προς εμέ συνουσίας, ούδέν ούτε Ιγκαλών μοι, ώς αυτός μαρ¬ 

τυρεί, ούτε προϊσχόμενος άλλο, εί μή ότι σοι βούλοιτο συνεΐναι καί σε 

θεραπεύειν, εϊπερ τινά καί άλλον. Έγώ δέ ότι μέν άντ’ έμού σέ προκέ- 

κρικε, καί επαινώ αυτόν καί θαυμάζω εί μόνον έξ ιδίας γνώμης τούτο έν- 

τεθύμηται* εί δέ μή, έκδέχοιτό ποτέ ύπ’ άλλου τού αυτού παραπεφάσθαι 

ώστε σε άπολιπόντα έκείνφ συνεΐναι. Άλλα τούτο, μέν σοι μελήσει’ εμέ 
δέ νυν εν καί μόνον έλύπησε, τό μ ή πρότερον τού τ’ έπελθειν αύτφ ποιή- 

1Ε. Ι« β § γ α π (1, «ΕίύΙίο^Γ&ρΙιίβ Ηέΐίβηίηυε» XV καί XVI αίώνος ρ. 252. 

σαΐ πριν με τφ καρδινάλει περί αυτού λόγους προσενεγκεΐν' όπεο ίσθ' 

ότι καί έπιδεδιοκέναι. ’Έρρωσο, καί εΐ' τίνος άλλου χρήζεις, θαρρούντως 
ιιοι ώς άδελφφ μήνυε. Έκ Βικεντίας βλ έπί δέκα ίανουαρίου φφμδ'. 6 σός 

?Αλέξανδρος Νερούλης.» 

Έξ άλλης εκτενούς απαντητικής επιστολής τού Νερούλη προς τον 
Άνδρέαν Τελούνταν 1 φαίνεται ότι 6 πρώτος ούτος κατά Όκτώβριον τού 

[545 εύρίσκετο έν Ζακύνθω. Έκ τής άπαντήσεως αποσπώ μ εν τά εξής: 

«Ένθυμηθείς την πάλαι μοι πεμφθεΐσαν επιστολήν, άριστ’ Άνδρέα, απο¬ 

λογίαν εκείνης, εί καί χρονίως σοι πέμπω* συν ή καί βιβλίδια δύο μοι πέ- 

πομφας. "Εν μέν ή τού θεολογικωτάτου Γρηγορίου τραγωδία, τό δ’ έτερον 

ό τυϋ σοφού ποιητού Αντωνίου Έπαρχου θρήνος ήν τής Ελλάδος . .. . » 

Ή επιστολή σημειούται έκ Ζακύνθου, ΓΓυανεψιώνος νουμηνία τού 

αφμε'. 
Επίσης έξ άλλης επιστολής του γραφείοης ένα μήνα κατόπιν προς 

τον Εμμανουήλ Καντακουζηνόν, ο Νερούλης φαίνεται ευρισκόμενος εν 

Βενετίρ. Εις τήν επιστολήν άναγιγνιοσκεται: ό έμός καθηγητής καί δε¬ 

σπότης εν Ρώμη, διάγων σέ τε καί τούς ό'ντως φίλους προσαγορεύει». 

Τον Νερούλην εύρίσκομεν εν Βενετία καί κατά τά έτη 1540 καί 1550. 

Ό Λεγράνδ αναφέρει3, ότι ό έκ Μονεμβασίας κόμης Γεώργιος Κορίνθιος 
κατείχε πλουσίαν βιβλιοθήκην άνήκουσαν εις τον Κρήτα Μάρκον Μαμου- 

νάν καί ότι ευχαρίστως έδάνειζε τά βιβλία της εις τούς συμπατριώτας, οι 

όποιοι ειχον ανάγκην αυτών. Επίσης μάς γνωρίζει, ότι κατείχε τρία δελ¬ 

τία, διά των οποίων 6 Νερούλης έζήτει παρά τού Κορινθίου, έπί δανείω, 

τόμους τινάς βιβλίων. Τά δελτία ταύτα, έκ Βενετίας άποσταλέντα, φέρου- 

σι χρονολογίαν τό μέν 24 Ιουλίου 1540, τά δέ άλλα 3 καί 6 Ιουλίου 1850. 

Τό πρώτον τούτων έχει, ώς ακολούθως: «Αλέξανδρος Νερούλης τώ οο- 

φψ Κορινθίω Ένετίαις. Καθ’ ημέραν τή σή φιλοσοφία ού παύομαι χρισ¬ 

μένος βιβλίοις. Καί γάρ συμβέβηκε μοι τό τής φυσιολογικής αληθούς 

προφητείας «έλαφος τρέχει έπί τάς πηγάς των ύδάιων», κάγώ τρέχω εις 

τήν πηγήν των οών βιβλίων, διψών εμέ ποτισθήναι έξ αυτών. Άξιο) σε 

τοίνυν δούναι τώ παιδί τάς τού ηθικότατου Εύριπίδου επτά τραγωδίας καί 
Φρυνίχου Άταπώτατου εκλογήν, φφμ'. Μεταγειτνιώνος ζ'. φθίνοντας, 

ή γουν κδ/ Ιουλίου. 

1 Ό Α. Τελουντάς έγραψεν επιστολήν προς τον Νερούλην διά τον θ ρ ή - 

ν ο ν τού συγχρόνου του Αντωνίου Έπαρχου, Κερκυραίου. Ή επιστολή άρχεται ού- 

τιο : Άνδρέας Τελουντάς Αλεξάνδρα) τφ Νερουλή εύ πράττκιν. Τά σά μοι κομι- 

σδέντα γράμματ* άναγνού; .... Έρρωσο. Έλαφηβο/αώνος ζ'. ίσταμένου ςαρμδ'. 

Ένετίησιν . . Τφ σοφώ καί ελλογίμω άνδρΐ ’Λλεξάνδρψ τφ Νερουλή, 

* ’Ένθ’ ανωτέρω. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ' 
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Τον Νερουλήν απαντώ έν Ζακυνθψ καί κατά το έτος 1553, δ'τε την 
1< Ιουνίου του έτους εκείνου εκαμεν ανταλλαγήν κτημάτων του’ μετά τι- 
νος Στάθη Παπαδάτου εκ Μαχαιράδων ι. 

Ό Νερουλή; διετήρει αλληλογραφίαν προς τούς έξης· {ερέα Φίλιππον 
Λήσταρχον, Έρμόδωρον Λήσταρχον, Άνδρέαν Τελούνταν, Ίωάννην Μεν- 

δωνιον, Ματθαίον Δεβαρήν, Εμμανουήλ Καντακουζηνόν, Νικήταν τον 
Φαυστον, Ίωάννην Ζυγομαλάν, ρήτορα Ναυπλίου, Γαβριήλ Σεβήρον, Αν¬ 

τώνιον Έπαρχον καί μοναχόν Πέτρον Άβουρην. 

Προσκληθείς είς τό γυμνάσιων ΙΙαταυίου έδίδασκε τά Ελληνικά γράμ¬ 

ματα. Ό κύκλος του Ινδιαφεροντος καί τής συγγραφικής του δράσεως 
εκεί φαίνεται εκ του ΰπ’άριθ. 11 κωδικός τής βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπι¬ 

στημίου τού Τορίνου τοΰ περιέχοντας χρονολογίαν μερικήν, μέθοδον τοΰ 
ευρισκειν τήν αρχήν έκαστου μηνάς, ειδήσεις πώς εύρίσκεται τό νομικόν 

φασκα, Πασχάλιον συν Θεω Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, επιστολήν πρός 

Ιωάννην τον Ζυγομαλάν, συλλογήν των Άποστολικών κανόνων, κεφά¬ 

λαια διάφορά περί ιεροσύνης, πραγματείαν περί μοιχείας, σκέψεις περί 

θεολογίας καί περί τά παλαιά ιστορικά, πόσα «ριθμοΰνται τά πταίσματα 
του Λαιν, αλωσιν Κορώνης, τφ αφλδ'.", μικρόν χρονικόν περί Άλιτζερης 

περί τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου πώς έκτισε ναούς έξ, κανόνας περί φθο¬ 

ράς παρθενίας, Νικολάου τοΰ οσιωτάτου ΙΙατριάρχου Κ/πόλεως πρός Α¬ 

ναστάσιον καθηγούμενον τοΰ Σινά, περί δισύλλαβων, τρισυλλάβων ! . . . 

ποδών μετρική, Άμμωνίου του φιλοσόφου έξήγησιν είς τάς πέντε διά- 

φοράς, μύθους γυμνασμάτων ρητορικών μετά προοιμίου, σημειώσεις εξ 
Αλέξανδρου Τραλλιανοΰ, έξήγησιν σημαίας Σικελικής, αποφθέγματα καί 
νουθεσίας. 

, Π“ντ« τα”τα εινο“· γεγραμμένα διά τοΰ αυτού γραφικού χαρακτήρος 
και δι ομοιοχρόου μελάνης, εντεύθεν δέ συμπεραίνει ό Χιώτης, δτι είναι 
συγγράμματα τοΰ Νερουλή3. 

, ’Επιστρεψας ό Νερούλης είς Ζάκυνθον έχειροτονήθη ίερεΰς ύπό τοΰ 

επισκόπου Κεφαλληνίας-Ζακύνθου Λοβέρδου, ως τούτο φαίνεται εν τε 
τοις μαρτυρικοί; τής χειροτονίας του, των συμπατριωτών του όμολογούν- 

“υΤΟν : ;«νδοα σοφώτατον, εύανθή τής Ελλάδος φωνήν, τρίβωνα τής 
θείας γραφής^ και εν άπλοϊκή καί μελιρρύτψ γλώσση κήρυκα τοΰ Ευαγ¬ 

γελίου» ως και εν τφ ένταλτηρίιρ γράμματι τοΰ επισκόπου, απάντων κα- 
ταγεγραμμένων έν τφ αύτφ κώδικι. 

* Συμβ/γΰάφοι διάφοροι παρά τφ Αρχειοφυλακείο) Ζακύνθου. 

- Βλ. Π. Χι ωτου, «Σειράς Ιστορικών Απομνημονευμάτων», τόμ. Γ’ σ. 85 

, ,; Β/“ *ΈΦνι^« Βιβλιοθήκης», τόμ.. ΙΑ', ο. 407. Ν. Κ α τ ρ α μ ή, Φιλολογι- 

κα Αναλεκτα Ζακύνθου, σ. 247. Λ. X. Ζ ώ η, Λεξικόν Ζακύνθου, σ. 719. 

Αλέξανδρος ο Χερούλης- 

Αέν γνωριζο) διά ποιαν αιτίαν ή Βενετική Πολιτεία εχορήγησεν είς 

τον Νερουλήν τό δικαίωμα ν’ αναγορεύη δημοσίους συμβολαιογράφους. 

Κίζ έγγραφον τοΰ 1576, τηρούμενον παρά τφ 5Αρχειοφυλακεία) Ζακύνθου, 

εύρίσκου δτι ό ευλ. ίερευς κ. Αλέξανδρος Νερουλής δρ. κόμης ΙΙαλατινος1 

και Ιππότης έκ των άνωτέρων [άβ δρτοη (Γογο], δυνάμει τής άποστολικής 

και αυτοκρατορικής εξουσίας, χορηγηθείσης αύτφ υπό τού αίδ. Κου ΓΟλι- 

βιέρ Μαϊόλα (δείκνυται τό προνόμιόν του από 2 Ιουνίου 1562, ίνδ. ελ 
καταχωρισμένο ν ύπό τοΰ Ούαλερίου Βουστουνίτσα άπο σχολικού Συμβο¬ 

λαιογράφου), τον γονυκλιτώς έμφανισθέντα ενώπιον αυτού?Ανδρέαν Γκο- 

νέμην ποτέ Μιχαήλ έκ κώμη- Σκουλικάδων τής Ζακύνθου και μετά σε¬ 

βασμού αιτούμε νον νά γίνη συμ/γράφος και συνήθης δικαστής καί τού¬ 

τον γνα>ρίσας κατάλληλον καί εύσυνείδητον καί διά γραμμάτων καί δι5 

άλλων προσόντοον κατηρτισμένον, κατέστησε δημόσιον συμβολαιογράφον. 

Όμοιους ευρίσκω άναγορευθέντας ύπ’ αύτοΰ συμβολαιογράφους τούς: 

Νικόλαον Χαρτάν ποτέ Ίωάννου τή 16 ?Απρ. 1567, Ιάκωβον Γαβριηλό- 

πουλον ποτέ Λαυρέντιου τή 22 Άπρ. 1567 καί Πέτρον Μπράτην τού 

Έκτορος τή 31 Όκτ. 1569. 

Χάριν περιέργειας καταχωρίζου κατωτέρω, ώς έχει, μίαν τοιαυτήν 

πράξιν άναγορεύσεοος συμβολαιογράφου. 

«Είς τό όνομα τής ύπεραγίας καί άπλουστάτης καί καθαρωτάτης 

Τριάδος, του πατρός φημί καί υιού καί αγίου πνεύματος καί τής ύπερά- 

γνου μαρίας καί θεομήτορος, καί τού τίμιου καί ζωοποιού σταυρού, καί 

τής στρατιάς των άσωμάτων καί πάντων των αγίων. Διά τού παρόντος 

πρηβιλεγγίου νά ήξεύρη πας τις καί καθ? έκαστος άνθρωπος, δτι ό εκλαμ¬ 

πρότατος αύθέντης ό μισέρ Αλέξανδρος Νερούλης, ών δοτόρος καί καβα- 

λιέρης σπιρινδόρος, πόντε κόμιτης καί παλαδινος, ό υιός τού μεγαλειοτά- 

του οιύθεντός μισέρ Νικολάου Νερούλη, διά. τής άποστολικής καί βασιλι¬ 

κής εξουσίας, ής εχει ό άνωθεν εκλαμπρότατος ρηθείς, ό μισέρ Αλέξαν¬ 

δρος, άνέθηκε καί έποίησε τον παρόν κυρ, Γεώργιον Βαλέντη Χανιώτη 

υιόν τού ποτέ κυρ. Βασιλείου, πούπλικον καί δημόσιον νοτάριον όρδινά- 

ριον. Επειδή καί καταλεπτώς έξέταξεν τούτον ακριβώς καθοος έθος έστί, 
καί είδε καί καλώς έγνώρισε αυτόν άξιον τού ύπηρετειν καί ένεργειν καί 

ποιεί ν μετά πάσης καθαριοτητος ένορκους τε άμα συν φόβω θεού, απάνω 

είς τήν ψυχήν αυτού τού γράφειν δημοσίους τάς γραφάς επί πάσαν πόλιν 

καί χώραν καί τόπον, τού ποιεί ν εγγράφους καί θ'έτειν κόπιες καί κάθε 

1 Ούτως εκαλούντο οί έν τοις Παλατινάτοις (αύτοκρατορικοΐς φρουρίοις) τε- 

ταγμένοι αύτοκρατορικοί επίτροποι, Παλατινή δέ κομητεία έλέγετο ή είς τον Κό~ 

μητα Παλατΐνον υποκείμενη χώρα. 
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γραφήν όπου θά ήθελε εισθαι κατά την συνήθειαν καί τάξιν των δημο¬ 

σίων νοταρίων πουπλικοον ταμπελιονάτων καί όρδιναρίων καί τά έξής; 

Καί δι’ αυτό ασφαλές έποίησε τό παρόν πρηβιλλέγγιον ό άνοι είρημένος 

εκλαμπρότατος αΰθέντης, ό μισέρ Αλέξανδρος Νερουλής, ό κοντέ κόμιτης 
καί παλαδίνος συν τά έξής4 Ενώπιον των υπογεγραμμένων αξιοπιστίαν 

καί παρακαλετών μαρτύρων μισέρ σταμάτη μεγάλη καί μρ. νικολου ματ- 

ξουράνη καί μρ. τζόρτξη μαρκιανοϋ λεγομένου [3οΰρτζη καί μρ. γίλα παΐ- 

δη καί μρ. νικολου παπαγιανοποΰλου του πτ. παΰλου, ακόμη ήσαν καί πλή¬ 

θος μαρτυρούν αρχόντων, 1567.» Χ. 

Ό .χρόνος του θανάτου του Αλεξάνδρου Νερουλή παραμένει άγνω¬ 

στος. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ 

1 Συμβ/γρ. Α. Ρωμανός παρά τώ Αρχειοφυλακείο) Ζακύνθου. 

Η ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ 

Μία των άξιολογωτέρων πηγών προς μελέτην των άφοριυντιον εις τά 

τής υπό των Τουρκο^ν πολιορκίας καί άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 

(1453), είναι καί ή Ιστορία Λεονάρδου του Χίου. 

Ό αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος, Γενουήνσιος έκ Χίου1, άφη- 

γειται τά τοΰ κοσμοϊστορικοΰ γεγονότος έν μακρα έπιστολιμαίςτ διατριβή 
άπευθυνομένη προς τον πάπαν Νικόλαον τον Ελ (144.'—1455) κατά μή¬ 

να Αύγουστον τοΰ 1453, ολίγους μήνας δηλαδή μετά τήν άλωσιν2. 

Ό Λεονάρδος, μετά μακρόν προοίμιον, έν φ αποδίδει τά πάντα εις 

τό σχίσμα, επιλαμβάνεται τοΰ θέματός του, αφηγούμενος κατά τρόπον 
αφελή καί ειλικρινή τά δσα εΐδε καί ήκουσε κατά τήν πολιορκίαν καί τήν 

άλωσιν τής πόλεως, εις τήν άμυναν τής οποίας καί ό ίδιος ελαβεν ένερ- 

γόν μέρος. 
Έξ αΰτοΰ τοΰ ίδιου, αλλά καί εξ άλλων πηγών, πληροφοροΰμεθα ότι 

6 αΰτοκράτιορ Κωνσταντίνος έν τή κατανομή των διαφόρων θέσεων εις 

τους διαφόρους αρχηγούς τώ ένεπιστεΰθη να φυλάττη τήν επί τοΰ Κερα¬ 

τίου Ξυλό πόρταν καί τά περί αυτήν, 

Ό Λεονάρδος είναι ακραιφνής Χριστιανός, θλίβεται δέ έκ βάθους 

ψυχής διά τάς τΰχας τής Χριστιανικής μεγαλουπόλεως. Επιτίθεται σφο- 

δρώς κατά των ασυνειδήτων εκείνων Χριστιανών πάσης προελεΰσεως, οΐ- 

τινες έμάχοντο έν ταις τάξεσι τώ)ν Τούρκων, δεν οκνει δέ να μεμφθή 
απροκάλυπτους καί τον συμπατριώτην του Τουστινιάνην διά τήν έγκατά- 

λειψιν τής θέσεους του. 

1 Λέγεται ότι ήτο Ελληνικής καταγωγής. Αιχμαλωτιστείς κατά τήν άλωσιν 

άπηλευθερώθη πολΰ βραδΰτερον. Άπέθανε τώ 1482 άγνωστον που. Ό Λεονάρδος 

είναι συγγραφεΰς καί άλλων έργων. 

2 Τήν επιστολήν ταΰτην, πλειστάκις δημοσιευθεΐσαν. προχειρότερον δύναταί 

τις νά εύρη έν τή Ελληνική πατρολογία του Μί^ηε (άν καί είναι Λατινιστί γεγραμ- 

μένη). Τόμ. 159, σελ. 923—944 υπό τον τίτλον «Εβοτΐ3.Γ(Ιί Οηειίδΐδ ϊϊίδίοπα Οροΐί* 

ΐ&ηίΐε ιίΓόίδ & Μοίινηυείε * II οκρία. ρετ ηιράιηη ερΰποΐβ,ε. Ρΐε 8ηη0 14'Γ)3, 

&<1 Νίοοίκιιρι Κοηι. ΡοηΙ», 
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I. Παπαδοπούλου 

, Τ0 ?νδι«φ60ον εν τι] συγγραφή τού Λεονάρδου εγ-κειται έν η] άφη- 

γ.,σετ των γεγονότων τής πολιορκίας καί τής άλώσεως τής Κο,νσταντινου- 

πολεω.. περί ων μάς δίδει πολυτίμους όντως πληοοφορίας. 

Είναι δμο)ς ά'ξιον πολλής προσοχής τό ότι ή άφήγηαις τοΰ Λεονάρ¬ 

δου ως προς τα σημεία ταυτα παρουσιάζει, ώς θά ίδωμεν !ν έκτάσει κα- 

τωτερω άρκετήν αναλογίαν προ; τήν το Π Γεωργίου Φραντζή την έν τφ 
I . ρψ/αω της μεγάλης αυτού χρονογραφίας1 *. 

Σημειωτέοι- εν παρόδφ ότι καί ή άιρήγησις τοΰ Ζογζο Ποίίΐη παρου- 

σιαζει τας αντύ; περίπου αναλογίας, άν καί ο τελευταίος οΰτος είναι κά- 

Γω? ακρΐβεστερο; τοδ Λεονάρδου προκειμένου περί τής ορθής άποδόσεως 
ονομάτων και τοπωνυμίων. 

, , Η παρατηρηθεισα αυτή αναλογία συνετέλεσεν ώστε καί ό Ε. Ρβαΐ'δ 
και ο τήν εργασίαν τούτου χρησιμοποιήσας Ο. 8ο1ι1αηιί)6Γ&εΓ |ν Χφ σι)γ_ 

γραμματι αυτού «Εα ριίεε ίο «αε άβ Ο/ρΙο ρ:ιΓ ]ε5 Τιιτοδ 1-153», προς 

δε και ο τον τελευταίοι- τούτον μεταφράσας εις τήν Ελληνικήν Σπυρ. 

Λάμπρος να υποθεσωσιν ότι καί ό Λεονάρδος καί δ Όοΐίίιι ήκολούθη- 

σαντον φραντζήν. 'ΓΙ τοιαύτη όμως υπόθεσις φαίνεται ήκιστα πιθανή, 

καθότι εχομεν τήν ακριβή χρονολογίαν τής έπιστολής του Λεονάρδου. Λυ¬ 

τή γραφή, ως ειδομεν ανωτέρω, κατ’ Αύγουστον τοΰ 1453, αποδέκτης δέ 
ταυτης είναι ο ΙΙαπας Νικόλαος ό Ε'. όστις προέστη τής Δυτικής Έκκλη- 

σιας κατα τά έτη 1447-1455, ενώ ό Φραντζής έγραψε τήν ιστορίαν του 
πο/,υ μετά την κατάκτησα- καί τής Πελοπόννησου ύπο των Τούρκων καί 

παρεδωκε το χειρόγραφόν του, ώς λέγει ό ίδιος *, εις χεΐρας τοΰ ίερέως 

Αντωνίου τη 29II Μαρτίου τοΰ άπό κτίσεως κόσμου έτους ς^πς', ήτοι τοΰ 
σωτήριου έτους 1478. Έάν λοιπόν βασισθώμεν απλώς επί των ως άνω 

χρονολογιών, παρατηροΰμεν ότι αύται άποκλείουσι διαρρήδην πάσαν ύπι>- 

1 Φ ρ α ν τ ζ ή, <Τ. 233, 1—294, 6, έ«δ. Βόννης. 

ΐ &)*Σ % Λάμπ°°?> Κωνσταντίνος ΙΤαλα,.άλογος καί ή πολιορκία καί 
! αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα, 1914 (Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού 

Ηηιί>βι·£ΕΓ), σ. 116. Λεν βλέπω διά ποιον λόγον ό μακαρίτης Λάμπρος 

διαθετών κατα τη ι-εποχην του πλεϊοτα μέσα υλικά καί ηθικά δέν έπεχείρησε νά 
υγγραψη ο ίδιος ιστορίαν της Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’άνέ/αβε 

να μετάφραση εργον, καλλίτερον τού οποίου δέν ήδΰνατο βεβαίως νά γράψη ο έν 

παρακμή ευρισκόμενός τότε δοΰΙαιηδυΓΒοΓ καί τό υλικόν τοΰ οποίου ήοανίσθη έκ 
του συγγράμματος του Άγγλου Εάινί,ι Ρ62Γ9 εΰδοκίμως μέν άσκοϋντος περί τάς 

αρ/ας του αιωνος τουτου τό επάγγελμα τοΰ οδοντιάτρου έν Κ/πόλει, μή έχοντας 

όμως την δέουσαν επιστημονικήν παρασκευήν διά τήν συγγραφήν τοιοΰτου 'σπου- 

δα,ου έργου. Κυρίως εφιστώ τήν προσοχήν τών έπαϊόντων εις τήν συγχυσιν των 
πηγών, ητις πρυτανεύει εν τφ συγγράμματι τ.0ντω. 

3 Φ ρ α ν τ ζ η, σ. 453, 3—8, έκδ. Βόννης, * 
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<)εοιν περί τής από μέρους του Λεονάρδου χρησιμοποιήσεως του Μ. X.X 

λέν ειχον άρά γε ύπ’ όψιν οί προμνημονευθέντες συγγραφείς τάς χρονο¬ 

λογίας ταύτας, η μήπως έθεώρησαν τήν επιστολήν του Λεονάρδου ώς με¬ 

ταγενέστερον κατασκεύασμα; Αγνοώ τί συμβαίνει. 

Τό επ' έμοί, επειδή δέν έτυχε νά έξετάσισ τό χειρόγραφον τής επι¬ 

στολής του Λεονάρδου παλαιογραφικώς και νά εξακριβώσω ό Ιδιος τήν 
ακρίβειαν τής χρονολογίας αυτής, έπέχω νά εκφέρω γνώμην. Άλλ’ ώς 

παρουσιάζονται νυν αι χρονολογίαι είναι φυσικώτερον νά δεχθώμεν δτι 

τό Μ. X. ήντλησεν εκ τής έπιστολής του Λεονάρδου. 

5 Λ γό μέθα ούτως εις τό ζήτημα τής έν τώ Μ. X. χρήσιμο ποίησε ως ξέ¬ 

νων πηγών ώς καί τώ ν έν αυτώ εισχιορησασών νοθειών. 

Καί περί μέν τής χρησιμοποιήσειος έν τώ Μ. X. ξένου υλικού, βλέ- 

πε τά προλεγόμενα έν τη έμή έκδόσει του Φραντζή3, περί δέ τών νο¬ 

θειών τήν έν Σόφια άνακοίνωσίν μου3 περί τού αντικειμένου τούτου. 

Ή άνακοί Λυσις αύτη, ώς ήτο επόμενον, ήγειρε σπουδαίας αντιρρήσεις, 

άλλ' έν τφ μεταξύ ό κ. Ργ&πζ Ιάδΐ^οτ άπέδειξεν4 δτι καί τό μέγα περί 

Μονεμβασίας τεμάχιον έν τώ Μ. X. (εκδ. Βόννης, σ. 395—405) είναι ΰπο- 

βολιμαΐον καί προέρχεται έκ τού ίδιου νοθευτού, τού Μακαρίου Μελισ- 

σηνοΰ δηλονότι. Τελευταίιος δμως ό Βέλγος καθηγητής κ. ΒίορίΐαΠΟ Βίποπ 
πραγματευόμενος περί τών έν Άθήναις φυλασσόμενων δύο χρυσοβοΰλλων 

τού Ανδρονίκου Β'. τού ΓΙαλαιολόγου υπέρ τής μητροπόλεως Μονεμβα¬ 

σίας3, έλυσεν όριστικώς καί τό ζήτημα τών έν τφ Μ. X. είσχιυρησασών 

νοθειών, υπό τάς έξης συνθήκα;·. Έν τή προμνημονευθείση ανακοινώσει 
μου ειχον αναφέρει μεταξύ άλλων δτι εις χωρία τού Μ. X. άντληθέντα 

έκ τού Νικηφόρου Γρήγορά έγένοντο προσθήκαι υπόπτου ποιου καί δτι 

1 Διά τών γραμμάτιον Μ. X. δηλοΰται ενταύθα καί εφεξής το Μέγα Χρονι¬ 

κόν τοΰ Φραντζή. 

- Έκδοσις Τ<ηι6η€ΐ\ σ. V — VI. 
3 ] ο 3. π Β. 1' α 1 ί 6 γ - Ρ 3 ρ θ ιΐ ο ρ ο ιι 1 ο ί. <'Ρ1ΐΓ3.ηΐ/.63 ο.δΐ-ίΐ τέθΠίΐϊΐεηΙ 

Γ&ηΙβητ 06 1;ι ^ταικίε οΙίΓοηίςηΐϊ φαί ροιπ<? δοη ηοηι? ΙζνβδΙηβ (ΒιιΙΙοΙιη άο ΙΊιπΙ. 
ΑπΊι. ΒπΙβίίΓε, ι. IX, 1 (1935), ρ 177—189). 

ι Έν τή περισπούδαστο) αύτοΰ πραγματείρ. Είη Ιΐ^ταηκαΙιοΓ υη<1 (ϋρίοιηα- 

ίΐβοΙιβΓ Ρα1δθ1ΐ€Γ 16 3»1π·)ιιπκ1θγ18. Μβΐι οροΐΐί V ίκπυ ύ β μιι Μ< Είη.1'3ΡΪ3^ δη- 

μοσιευθείση έν Οπο ΟΙίΐηηίη# ζηηι 60 Οβ^ιΐΰΙδ.^ ηιιρ \νΐ3δεπδθ1ΐ3.ίΙ αηιΐ 
ΒϊΰΙΐοΙΗβΙί. Ι,εΐρζί^. Κιι.ΉηπΙ Ιϊ&(11 1936, σε.λ 25—35. Ή πραγματεία αυτή 
μετεφράσΰη τελευταίοι: είς τήν ΓΕλληνικήν υπό Οόυσσέως Λαμτ|*ίδου. ΑΰήΛ'αι 

1938. 
*δΐ«ρ1ΐίΐΗβ Βΐιιοπ, «Ι/ΙιίδΙοίΓε οί: ΐ» άερ άευχ ΡΗΓνδοΐηιΙ- 

Ιβδ ά* ' πόΓοπίο I! €ΐι ίίΐνβπΓ άε Μοιιβπιΰβώε Μποαύβ ου ΡΰεβπΐΙιέδ^Ρ ΒοΙιορ ά'Ο- 

γ ί € π I. Νοδ 191 -192, ΙιιΐΠβΙ Όέοσηι^Γβ 1938, σ. 274 - 311. Μετά πανομοιότυπων τον 
τέλους άμφοτέρων τών χρυσοβοΰλλων. 
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μία των προσθηκών τούτων μέ άδήγησεν έπί τα ίχνη τοΰ πλαστογράφου. 

Η προσθήκη «ΰτη έγένετο εις χωρίον πραγματευόμενον περί τοΰ πα- 

τριαρχου Αθανασίου τοΰ Α'. (1280-1293 καί 1303- 1311). “Εχει δέ ή 

προσθήκη ως εξής: όρμώμενος εκ Πελοπόννησου εκ χώρας λεγομένης 

Ανδρουσης· καί διά τοΰτο μέν προστάζει βασιλική καί ψήφο, συνοδική την 

εαυτου πατρίδα Άνδροΰσαν επισκοπήν Ιτίμησε καί τή μητροιπόλει Μο- 
νεμρασιας υποτάσσεσθαι. < έταξε > Ι. 

. 0υδει? “λλ°ζ έκτύ? τοΰ μητροπολίτου Μονεμβασίας Μακαρίου του 
ΜβΑίσσηνου άκμάσαντος περί τό 1571, εβειξε τόσον παράφοραν ενδιαφέ- 

ρον δια το ζητημα τής εκ τής μητροπόλεως Μονεμβασίας εξαρτήσεως 

της επισκοπής Άνδροΰσης, ώς τοϋτο κατάδηλον γίνεται εκ των ίδιωτι- 

κων έγγραφων του περί οΰ δ λόγος μητροπολίτου, φυλασσοιιένων εν τώ 
κωδικι Ναροΐ. ΙΙ-Ο. 35 (Ογπΐ. 36), ένθα άπασαι αΐ νοθεΐαί αυτοϋ εν « 

ΤΏ/μεγαΛΉ μονογραφία τοΰ Ιλ Φραντζή καί εν άλλοις γραπτοϊς μνη- 
μειοις πασιφανώς άποδεικνυονται 

Δυστυχώς βασισθεις εις τούς «Πατριαρχικούς Πίνακας» τοΰ Μσ- 

νουηΑ Γεδεων (σ. 402-3) Ιδέχθην ώς ορθήν την έν τφ ώς άνω παρειι- 

Ρλητορ χωρία» πληροφορίαν περί τής γενετείρας τοΰ Γίατριαρχου Άθανα- 

σ ου και ηρκεσθην νά διαπιστώσω την νοθείαν πιστεύσας δτι ή έν τφ 

χωρίφ τουτφ ψευδολογία περιωρίζετο μόνον εις τό ζήτημα τής εκ τής μη- 

1) Π Φ Ρ - ν τ ^ σ', ^·κδ· Βόννης=Τ<Μΐ5ηει·, 30, 10—14. 
λ . βερι του περιεχομένου του κωδικός τούτου ώς καί τού κ. Π-Ο. 36 ήσνολύ- 

και ο ημετερος Σπ. Λάμποος έν Ν. Έλληνοιιν τ ΪΡ)' <Γν ίνΒΤηι - I Ζ ' 1 έΕΤίταπρν Λ ’/χ - ’ - * ^ΑΑ7]λομ\., τ. ΙΛ) . Φαίνεται όμως οτι δεν 

οον Όά έΗΰετΤΰ Γωδΐκαί, το^του?’ δι6τι δλλω€ *α1 ™ αράγματα άκριβέστε- 

τού ΙΤ«> ϊ ’ ““Τ®”010548 8® ™ «ΟίφΊίΐον χρυσόβουλλον “Ανδρονίκου Β'. 

τΤ* Γ<™°*ίου ΪΟδ “«»-*»«. τό όποιον ώς 
έν τϋ έν Σ', ^ ^ ανΕίΙ0ε«εως αίτοϋ έπεφυλάχθη βΐς έμέ, &ς ήδη έδήλωσα 

1 2οφιμ ανακοινώσει μου Ρ. 184-385). Ό Βιωίαοιι δίδων περί- 

γραρην κα, περιλ,μ,ιν τοΰ χρ. τοΰτου έν ταΐς ΝουνΜΙε* γοοΙ,ογο^ ίιΙΒΙΟΠφιεκ 

! ΡΠ“°,ΐρα"ίβ ίΓ&ηςίΙΙ8ε Μο’^· '■ τ Ρ»Η». 1843, ο. ΐ45. έκτόί το* δτ. ποιείται 
εσφαλμεμην παραπομπήν, λέγει δτι το περί οΰ ό λόγοι: χρ. Ανδρονίκου τοΰ Β' βϊ„ 

να, γεγραμμενον -εις γλώσσαν Ελληνικήν». Τούτο συνβτέλβσεν ώστε νά παρα- 

πλανηθωσιν εκτοτε πάσαι αί σχετικοί πρός άναζήτησίν του έρευνα,. Πάντες οί 

ποιησαμενοι λογον περί ούτοΟ άρκοΰ,ται νά παραθέτωσι τό σχετικόν τού Β,ιοΗοη 

σημείωμα (βλ·_Ζφ· νοη Ιάη^ηί.Μ, .1. III. ρ. 610 (έν ΰποσημ.)-Μ*ηβ Ρ. Ο I 

161, στηλη ΙΟοο-οΟ (εν ΐποσημ.). Προφανώς όμως κατά παραδρομήν έγραψεν ό 

Βαομο,ι «εις γλώσσαν Ελληνικήν» αντί νά γράφη έν Λατινική μετάφρασε, Τούτο 

εχων υπ οψιν εξητασα τά έν τφ κ. Ναρ ΙΙ-Ο. 35 (Οντ. 36) Λατινιστί γεγραμμένα 

έγγραφα και ανευρον το περί οΰ ό λόγος χρυσόβουλλον, τό όποιον πρόκεΐται νά 

εκοωση προσεχώς ο καθηγητής κ. Ρητηζ ϋοΐ^τ. Τό περί οί ό λόγος χρυσ. εΰοί- 
σκεται εν τφ κω5, Ν&ροί ΙΙ-Ο 35 (Οντ ^ / ι>^ροι. ιι 0ί3) ί£. ο8α—60α. αρχ. Αηάτοπίοιίδ 
ηιπβπιΐΒ I αΙεοΙο^ΠΒ Κοιη^ηοπιηι ΙπαρεταΙοΓ. Οβ^ί: 8&η6 νί^ϋεπι . 
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Λροπόλεως Μονεμβασίας εξαρτήσεως τής επισκοπής ?Ανδρουσης, τού νο- 

^ευΐού εΰρόντος τήν κατάλληλον ευκαιρίαν νά δώση βάσιν τινά νομι¬ 

μότατος εις τάς παραλόγους διεκδικήσεις του, καί εσταμάτησα εως εδώ. 

Ό κ. Βϊποπ δμως μετά τής ΐδιαζοΰσης αύτφ έμβρι-άειας προέβη πε- 

ραιτέρο^ έν ταΐς έρευναις του οχετικώς πρός τό ζήτημα τούτο, καί άπε- 

κάλυψεν, έπί τή βάσει αναμφισβήτητου κόρους πειστηράον, δτι ό πατριάρ¬ 

χης ?Αθανάσιος ουδόλως κατήγετο έξ Άνδρουσης άλλ? εξ 'Άδριανουπό- 

λεως £. 

ΙΙάς τις βλέπει νυν δτι ή άποκάλυψις τής άφαντάστου τ αυτής θρα¬ 

σύ τητος "ψευδολογίας του νοθευτοΰ παρέχει άπόδειξιν αιρουσαν του λοι¬ 

πού πάσαν αμφιβολίαν καί διά τάς νοθείας τής μεγάλης χρονογραφίας 

καί διά τό πρόσωπον του νοθευτου καί δυναμένην νά ικανοποίηση πλή- 

ρως τάς απαιτήσεις καί τής αυστηροτέρας κριτικής. 

Ό κ. 8ΐ. Βίηοη παρατάσσει έν συνεχεία καί άλλα αξιόλογα έπιχει- 

ρήματα, έξ ών άναφέρομεν ενταύθα εκείνο τό όποιον δεικνύει τήν σχέ- 

σιν του νοθευτου τής μεγάλης χρονογραφίας και πρός τό υπέρ τής μη¬ 

τροπόλεως Μονεμβασίας νόθον χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου του Β', τό υπ' 

άριθ. δηλονότι 1462 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ?Αθηνών. Πράγματι εν τφ 

μεγάλος περί· Μονεμβασίας προσθέτφ τεμαχίορ 2 ό νοθευτής λόγον ποιού¬ 

μενος περί των τή μητροπόλει Μονεμβασίας έπικυροοθέντανν προνομίων 

υπό Ανδρονίκου του Β', έχει ύπ? οψιν του τό νόθον χρυσόβουλλον καθ’ 

οτι τήν χρονολογίαν τοΰτου χρησιμοποιεί3. 

Ή παρέκβασις αυτή ήτο αναγκαία, διά νά καταδειχθή οτι τό ζήτημα 
περί των έν τφ Μ. X. νοθειών έλΰθη πλέον όριστικώς. Τό μόνον τεμά- 

χι.ον τής χρονογραφίας ταυ της έκ των μ ή άντληθέντων έκ τής μικράς χρο¬ 

νογραφίας (ηιίηιΐδ), τό όποιον παρουσιάζει έν τφ συνόλφ του σημεία αυ¬ 

θεντικό τη τος, είναι τό πραγματευόμενον περί τής πολιορκίας καί άλχόσεσκ 
τής Κ/πόλείος (έκδ. Βόννης σ. 283, 1—294, 6). 'Ύπάρχουσιν έν τοΰτοις καί 

έν αυτφ κατάφωρου νοθείας χωρία, οια είναι τά περί του Δον Φραγκί¬ 

σκου του Τολέδου4 καί περί των Κρητών ναυτών5, άτινα υπέδειξα έν 

τή έν 2όφιφ γενομένη άνακοινώσει μου. 

Γενικοότερον έν τφ προοιμίφ τής έμής έκδόσειος 6 του Φραντζή υπέ¬ 

δειξα τον Λεονάρδον τον Χίον ώς κείμενον σχέσιν εχον πρός τά έν τφ 

μεγάλη) τουτφ τεμαχίφ εκτιθέμενα 

1 δ ί ε ρ 1ι α η 6 Βίηοη, *Ένθ* ανωτέρω, σ. 301—302. 

2 Βλέπε ανωτέρω σ. 6. 

* Φ ρ α ν τ ξ ή, σ. 399. 3, έκδ. Βόννης. 

4 Φ ρ α ν τ ξ ή. ο. 255, 23—256, 3 καί α. 286, 13—16, έκδ. Βόννης, 

δ Ίδ. σ. 287, 19-288, 7. 

6 Φραντζή, σ. VI, έκδ. Τβιι1)Π€Γ. 
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Τά κυρία σημεία τής άφηγήσεως του Λεονάρδου είναι τά έξης: ή 

εναρξις τής πολιορκίας, τά τοΰ μεγάλου τηλεβόλου, ή ναυμαχία του Φλαν- 

τανελά, η κατανομή των θέσεων έν τή πολιορκουμένη πόλει είς τούς δια¬ 

φόρους αρχηγούς, η χρησιμοποίησις υπό τού Κωνσταντίνου των εκκλησια¬ 

στικών κειμηλίων, η διά ξηράς μεταφορά τού Τουρκικού σιόλου εις τον 

Κεράτιον, ή άποτυχούσα απόπειρα τού Τωάννου Κόκκου προς εμπρη¬ 

σμόν τού στόλου τουτου, οι λογοι τούς οποίους έξεφώνησαν Μωάμεθ ό 

Β . και Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ή άλιοσις. Άλλα περ'ι τά σημεία 

ταύτα καί κατά την αυτήν τάξιν1 περιστρέφεται καί ή άφήγησις τού 

Γειοργίου Φραντζή έν τώ προμνημονευθέντι τεμαχίφ τού μεγάλου χρο¬ 

νικού. ΙΊρόσθες δέ ότι αί περιεχόμεναι λεπτομέρειαι είναι περίπου αί αύ- 

ταί εν αμςροτεραις ταΐς διηγτισεσιν, ό,τι δέ λείπει από τον ενα των δύο 

τούτων ιστορικών, καί τό οποίον μάς είναι γνιυστόν έξ άλλων πηγών, 

λείπει πάντοτε καί από τον άλλον. Έντύπωσιν π. χ. εμποιεί τό ότι ούτε 

ό Φραντζής ούτε ο Λεοναρδος ομιλούσι ή ποιούνται υπαινιγμόν τινα περί 
τού έν Βυζαντίψ ευρισκομένου Τούρκου ήγεμονίδου Όρχάν, ενώ παρά 

τσίς αλλοις ιστορικοΐς τοΐς Άλώσεως διά μακρών εκτίθενται τά κατ’αυ¬ 

τήν. Καί τό νά μή όμιλή μέν ό Λεονάρδος περί τού Όρχάν, κάπως βε¬ 

βαίως δικαιολογείται* ίσως, ώς ξένος, νά ήγνόει την παρουσίαν του, ϊσο>ς 
μάλιστα, όπερ κατα την έμην γνώμην είναι πιθανώτερον, ή ακραιφνώς 

Χριστιανική συνείδησις τού ιεράρχου νά μή έπετρεψεν είς αυτόν νά άνα¬ 

ψες καί Τούρκον υπερασπιστήν τής κινδυνευοΰσης Χριστιανικής πόλεως, 

αλλά πώς είναι δυνατόν νά φαντασθή τις ότι ό Φραντζής, εάν βεβαίως 

πρόκειται περί τού πραγματικού Φραντζή, ήγνόει τον Όρχάν καί τά κατ’ 

αυτόν ; Ιούτο είναι εντελώς άπίθανον, έφιστώ δέ ιδιαιτέρως την προσο¬ 

χήν τού αναγνώστου επί τού σημείου τούτου. 

Τό ζήτημα τού Όρχάν είναι έκ των σπουδαιοτάτα>ν τής προ τής πο¬ 

λιορκίας καί τής κατά την πολιορκίαν περιόδου. 

Είναι τοίς πάσι γνωστόν οτι ενφ ό Μωάμεθ ό Βλ άνενέωσε τάς 
μετά των γειτόνων του συνθηκας τού πατρός του, Κωνσταντίνος ό ΙΙα- 

λαιολόγος έζήτησε παρ’ αυτού την αύξησιν τής έπιχορηγήσεως, ήν έτέλει 

ή Τουρκική αυλή διά την συντήρησιν τού Τούρκου ήγεμονίδου Όρχάν έν 
Κ/πόλει. 

Ό φίλος των Ελλήνων Χαλήλ-πασάς εμεινε κατάπληκτος προ τού 

άκαίρου καί ήκιστα διπλωματικού μέτρου τής Βυζαντινής αυλής. Πάντως 
τούτο έχρησίμευσεν ώς πρόφασις είς τον πορθητήν, διά νά κηρύξη τον 

1 Ή χρησιμοποίησις των εκκλησιαστικών κειμηλίων, »'ν μέν τφ Μ X. αμέσως 
προτάσσεται τής κατανομής των θέσεων, ενώ παρά Λεονάρδω αμέσως επιτάσσεται 
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προ πολλού άλλως τε μελετώμενον πόλεμον κατά τής Ελληνικής αύτο- 

κοατορίας. Άλλα τίποτε περί τούταη' έν τώ Μ. X., ούτε περί τής δράσεο^ς 

τού Όρχάν κατά την πολιορκίαν, ούτε περί τού τραγικού θανάτου του. 

Έάν λάβη τις ύπ’ δψιν τον αληθή κυκεώνα των άλληλοσυγκρουομέ- 

νων ειδήσεων, τάς οποίας μάς παρουσιάζουσιν οι διάφοροι αύτόπται τής 

πολιορκίας καί τής άλίόσεως, "Ελληνες τε καί ξένοι, σχετικώς προς την κα¬ 

τανομήν των θέσεων 1 εις τούς διαφόρους αρχηγούς διά την άμυναν τής 

πόλεως, παρατηρεί ότι μόνον μεταξύ τού Μ. X. καί τού Λεονάρδου υπάρ¬ 

χει σχεδόν πλήρης ομοφωνία. Ή ουσιωδέστερα διαφορά είναι σχετική 
προς τον Νικόλαον Γουδέλην είς δν, κατά τον Λεονάρδον, ό Κωνσταντί¬ 

νος άνέθηκε την έμπιστευτικωτέραν αποστολήν, νά παραμείνη δηλα δη 

μετά των άνδρών του έν επιφυλακή είς τό κέντρον τής πόλεως καί νά 

σπεύδη προς ένίσχυσιν κινδυνεύοντος τυχόν σημείου παρά τά τείχη. Το 

Μ. X. έν τούτοις παραλείπει τό όνομα τού Νικολάου Γουδέλη3 καί άντ’ 

αυτού μάς παρουσιάζει τον Νικηφόρον Παλαιολόγον, πρόσωπον μή μνη¬ 

μονεύομε νον υπό ούδεμιάς άλλης πηγής. 

5Εδώ μοιραίως πάλιν φερόμεθα είς τό ζήτημα των νοθειών τού Μα¬ 

καρίου Μελισσηνού. 

Ός ήδη διά μακρών έξέθηκα έν τή έν Σόφια ανακοινώσει μου, προς 

δέ καί αλλαχού, κατά την μικράν χρονογραφίαν (ηιΐηιΐδ), ής ή αύθεντικό- 

της είναι απολύτου κύρους, Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος θέλουν νά άμεί- 

ψη τάς πολλαπλάς υπηρεσίας τού εμπίστου του Γεωργίου Φραντζή, έσχε- 

δίασε νά νύμφευση τον υιόν τούτου Τωάννην μετά τής θυγατρός τού 

επίσης εμπίστου καί συγγενούς του Νικολάου Γουδέλη. Έν τφ Μ. X. όμους 

άλλως εκτίθενται τά πράγματα. Κατ’ αυτό παρουσιάζεται ό Κωνσταντί¬ 

νος ώς θέλων νά ύπανδρεύση την θυγατέρα τού Φραντζή Θάμαρ μετά 

τού νεαρού ήγεμονίδου Νικηφόρου τού Μελισσηνού3 γόνου καί μοναδι¬ 

κού κληρονόμου τού ένδοξου καί πλουσιωτάτου οίκου των Μελισσηνών. 

Είναι περιττόν νά έπαναλάβωμεν ότι πάντα τά σχετικά προς τούς Με- 

λισσηνούς έν τώ Μ. X. είναι νόθα καί υποβολιμαία. Περί συνοικεσίου 

Γουδέλη φυσικά έν τούτο; ούδείς γίνεται λόγος, ουδέ καν μνημονεύεται 
έν αύτφ τό όνομα τής ιστορικής ταύτης οικογένειας. Σημειωτέον δέ ότι 

άλλοι ιστορικοί τής άλώσεως μνημονεύουσιν, έκτος τού υπό τού Λεο¬ 

νάρδου άναφερομένου Νικολάου Γουδέλη, καί τον Μανουήλ Γουδέλην 

1 Τούτο πιθανώς προέρχεσαι έκ τοΰ ότι κατά την πολιορκίαν θά έγένοντο αλ¬ 

λεπάλληλοι μεταβολαί θέσεων. 

3 Πρώτος ό Ρεαιιζ ΠοΙ§6Γ πάρε τήρησε τοΰ το, ένθ’ άν. σ. 14 σημ. 4 τής ελλη¬ 

νικής μεταφράσεως. 
3 Τούτου έγγονος παρουσιάζεται ό Μακάριος Μελισσηνός. 
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έντεταλμένον υπό του «ύτοκράτορος την φροΰρησιν τής Καλιγαρίας Πύ- 

λης μετά του Ίωάννου Γράντη, εν ώ άλλοι πιστοποιούσιν δτι ό Νικό¬ 

λαος Γουδέλης ήτο εντεταλμένος την φροΰρησιν τής Πύλης τής Σηλυ- 

βρίας μετά του Μαυρίκιου Κατάναιο και τον Βαπτιστοΰ Γρίττη, προτάσ- 

σοντες τό όνομα του Κατάναιο. Δεν είναι «πιθανόν νά εθεάθη μαχόμε- 

νος καί παρά την πύλην ταυ την 6 Νικόλαος Γουδέλης ηγούμενος του στό¬ 

ματός των ενισχύσεων. 

Ό Λεονάρδος, προκειμένου περί τής πόλης τούτης, ήν ονομάζει, ώς 
καί οί Βυζαντινοί, πόλην τής Πηγής (ροιΐα ρίμΐιί) τοποθετεί εις ταό- 

την μόνον τον Μαυρίκιον Κατάναιο εντεταλμένον νά φύλαξη την γραμ¬ 

μήν του τείχους από τής πόλης ταυτης μέχρι καί τής Χρυσής πόλης. Κατά 

τό Μ. X. όμως ή φρουρησις τής πόλης τής Σηλυβρίας, α>ς την ονομάζει 

είναι ανατεθειμένη εις τον Θεόφιλον Παλ«ιολόγον. Τον τελευταίον τού¬ 

τον ό Λεονάρδος τοποθετεί εις την Καλιγαρίαν πόλην μετά των Θεο¬ 

δώρου Καρυστινου καί Γερμανού Ίωάννου Γράντη, ούς μόνους αναφέρει 
το Μ. X. ως εντεταλμένους την φροΰρησιν τής πόλης ταυτης. 

’Άλλη διαφωνία μεταξύ Λεονάρδου καί ιού Μ. X. είναι ή εξής* από 
των Υψωμαθείων μέχρι της Χρυσής πόλης ή φρουρησις των θαλασσίων 

τειχών είναι έμπεπιστευμένη καί κατά τό Μ. X. καί κατά τον Λεονάρ¬ 

δον εις τον Βενετόν Ιάκωβον Κονταρίνην, προκειμένου όμως περί τής 

γραμμής τού χερσαίου τείχους, τό όποιον από τής πόλης τής Πηγής κα- 

τερχεται προς την θάλασσαν καί συναντά τά παραθαλάσσια τείχη ολί¬ 

γον κατώτερο) τής Χρυσής πόλης (εις τό Βραχιάλιον), ό μέν Λεονάρδος 

τοποθετεί, ώς εΐδομεν ανωτέρω, τον Μαυρίκιον Κατάναιο (νίπιπι ποίθ- 

Ιοαι £6111161156111), τό δέ Μ. X., συγκεκριμένως επί τής Χρυσής πόλης, τον 

Γενουήνσιον Μάνου ί)λ, απλώς άνευ έποινύμου. Προφανώς πρόκειται έν 
αμφοτεραις ταΐς πηγαΐς περί του ίδιου προσώπου, του οποίου τό όνομα 

κακώς άπεδόθη εν τφ Μ. X., μηδεμιάς αμφιβολίας χωροόσης ότι τό όνο- 

ιια τού περί ού ο λογος Γενουηνσίου όρθαίς έχει παρά τφ Γενουηνσίαρ 

Λεονάρδω. "Υπέρ τής εκδοχής ταυτης συνηγορεί καί ή παράλειψις τού 

επωνύμου Κατάναιο, πράγμα συνηθέστατον έν τφ Μ. X. προκειμένου 

περί ξένων οικογενειακών δνομάτων. Ουτω των αδελφών ΓΙαυλου ’Λν- 

τωνίου καί Τρωΐλου Βοοοίιίατάί1 των φρουροόντων εις 

έν τφ Μ. X. παραλείπεται τό οικογενειακόν όνομα έπ? 
τό Μυριάνδριον 

ίσης παραλείπε* 
ται έν αύτφ καί τό οικογενειακόν όνομα άο τού ήμετέρου Λε¬ 

ονάρδου, έμπεπιστευμένου την φροΰρησιν τής Ξυλόπορτας2. "Επομένως 

1 Φραντζή, έκδ. Βόννης, σελ. 253, 10—11. 1 ε ο π & γ <1 ιι 8, σ. 934 Ό. 
2 Φ ρ α ν τ ζ ή, εκδ. Βόννης, σ. 254. 14,—& β ο π α γ ά ι* 8, σ, 935. Α, 

Υϊ περί άλώσεως της Κων/πόλεως ιστορία Λεονάρδου τοΰ Χίου. 

καί έν τφ περί τής Χρυσής πύλης χωρίο) τού Μ.Χ. (εκδ. Βόννης, σ. 253, 

αντί. Μανουήλ άναγνωστέον Λίαυρικίιρ, όπερ άλλως καί ές άλλων 

πηγών έπιβεβαιούται. Ό Μαυρίκιος ούτος έλαβε μέρος καί είς την ναυ- 

ιια/ίαν τού Φλαντανελά. Σημειωτέον δέ ότι ένφ τά κατά την ναυμαχίαν 

ταότην εκτίθενται απαράλλακτα καί έν τφ Μ. X. καί παρά Λεονάρδο.), 

ύν τφ Μ. X παραλείπονται άπαντα τά ονόματα των Γενουηνσίων πλοι- 

άο/ων οιτινες μετέχουν αυτής. «Ν3Υ65 Μ-πιπΙίο 06ΐιυ6Π56 (03ί3ΐιο ϊπι- 

ρ6Γ3.πΐ6 6Χ αάν6Γ5θ τερυ § η2ΐι 1. 11)ί ΌεηιΐΙπιΐδ 06 Νονεπα εΐ Βαρίιεία 
06 ΡεΙΗοζαπο, Βαίαπεπί ραΐΐ'οηί £61111611565 αΐ'άιιε ριιοηαηι ρτοεεηιιη- 

ίηχ» (Γοοη. σ. 931, Β). 
Είς τάς προαναςοερθείσας ομοιότητας μεταξύ τής άψηγησεως τού 

Λεονάρδου καί τής τού Μ. X. θά προσθέσωμεν μίαν ακόμη, τό ότι έν 
πολλοίς χωρίοις άμφοτερών καί ή φρασεολογία είναι, ή αυτή ή περίπου ή 

αυτή. Ούτως 6 Λεονάρδος έπιτιθέ μένος εναντίον τού Τουστιάνη λέγει τά 
εξής: «Αΐ ίΐΐο 5&1αθ5, ^Ιοπαε 5ΐιί οΒΙΚιΐδ, ιιΟ 3Κ3111 ςιπάοηι ρηηιο 
ηΐέΐοηαΐΐίπΐΐΐ:£116111, Ϊΐ3 Ρ05ΐ1ΐ3.0 ρΐ15Ϊ1ΐ3ΠΪΠΐίΐ3ί6111 51ΐΐί61 6, 1)01) 166606X6, 

51 νίΓ 6Γ3.1, νεί 53.116111 3ΗΙΠ11, ςμίί 1θ60 5111 516115561:, 5111)Γ0£ 31*6». (ΕβΟ- 

ηαΐ'άιΐδ, ρ. 941, Α) Έν τφ Μ. X. σχετικώς άναγινώσκομεν τά έξης: μή 
μνημονεόων της γενναιοτητος και επιδεςιοτητος, ην αρχηθεν εδειξε και 

ούκ είπε τοΤς συνούσιν αύτφ ουδέν, ούτε άντ αυτού ειασε τι να ετερον> 

(έκδ. Βόννης, σ. 284, 1—4). 
Προκειμένου περί τού Θεοδώρου Καρυστινου τό Μ. X. παραδίδει* 

«Θεοδώρφ δέ τφ έκ Καρύστου, άνδρί πολεμιστή καί δραστηρίω καί το¬ 

ξότη ήσκημένψ υπέρ άνθρωπον* (έκδ. Βόν. σ. 254, 11 — 13), ό δε Λεο¬ 

νάρδος «Τΐΐ60(1 ΟαΠδΐίΐΙΟ 56Π6Χ 560 1'θ1)Π5ΐΐ15 £1360115 111 3Γ611 άΟΟίΐδ- 

51111115» (Εεοη σ. 934, Ό). 

Ιδού καί μία περικοπή έκ τού λόγου τού Κωνσταντίνου εκ τού κει¬ 

μένου τού Φραντζή ειλημμένη (πρόκειται περί των ελεφάντων οι όποιοι 

κατεπτόησαν τούς ίππους των Ρωμαίων)· «και εάν ζφον άλογον έδίωςε, 

πόσον μάλλον ημείς οί των ζοίων καί άλογων υπάρχοντες κύριοι, καί οί 
καθ'* ημών ερχόμενοι.... ώς ζφα άλογα καί χείρονές είσι» 1 έν ω ο Λε- 

νάρδος λέγει: «Βεδίϊαε εηίιιι ία^πηίατ 3 ί)65ΐΠ5, νο5 ριιί ϊιοηπηΟΗ 6δ1ΐ5 

1Π3£η3ΠΪηΐίΐΐί 13651135 11135 \ ΪΓΪΙιΙΟΓ δΙίόδϊίηεΒίΐΐίδ» 

Έκ τής προσλαλιάς τού Κωνσταντίνου πρός τούς Βενετούς παρα- 

βλητέα τά έξης παρά Φραντζή 3 «Ενετοί εύγενεϊς... άνδρες ισχυροί καί 

στρατιώται δυνατοί... οΐ διά τών έστιλβωμένων υμών ρομφαίων καί χά- 

1 Φ ρ α ν τ ζ ή, έκδ. Βόννης, σ. 275, 1—4. 

- ε ο η 2 γ ά ιι 3, σ. 939 Α. 

3 Φ ρ α ν τ ζ ή; σ. 277. 11—16, έκδ. Βόννης. 
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ριτο; πολλάκις πλήθος Αγαρηνών έθανατώσατε, και τό αίμα αυτών πσ- 

ταμειδως εκ των χειρών υμών έρρευσε», παρά Αε ο νάρδο) «Ο Υοη^Η, νίπ 
ροΐβηίΐβδπιιί ηιιοΓαηι £ΐαάίο 5α€ροπιιηιοΓο ΤιίΓοοιαηι 52ΐι§;ιιί5 6ίίυάί- 
Ϊ11Γ* 1 *. 

ΓΓαραβλητεα η παρά Φραντζή περιγραφή τής πουηας τής 29ης 
Μα ίου* « . . . του φωτός τής ημέρας αύγάζοντας καί εκ των ανατολών 

το ροδοειδές τής πρωίας ένέφαινεν»3 4 5 καί παρά Λεονάρδψ3 Νβοάιιηι 
Ρ1κβΙ>ιΐ5 ο γ 1>ϊ5 ρθΓΪιΐδίΓ&ί Ιιοηπ’δρίι&οπυηι . . . ». 

ΧάρίΛ' τής αλήθειας πρέπει νά σημειωθή ενταύθα δτι ή άψήγησις 

τον, Μ. X. είναι πλέον εκτεταμένη ώς περιέχουσα έπί πλέον λεπτομέρειας 

τινάς, η η του Λεονάρδου ούχ' ήττον αί ύπάρχουσαι αναλογία!· καί ομοιό¬ 

τατες μεταξύ άμφοτερων δικαιολογουσιν έπαρκώς την γνώμην τής έζαο- 

τησεως της μιας αφηγήσεως από τής έτέρας Πάντως, έπαναλαμβάνομεν 

και πάλιν, εάν τό χειρόγραφον του Λεονάρδου είναι αυθεντικόν καί ή έν 
αυτφ διδόμενη χρονολογία ακριβής, πρέπει αδίστακτους νά άπορρίψωμεν 
την γνώμην τής έςαρτησεως του Λεονάρδου από του Μ. X. 

Μέ την προϋπόθεσιν λοιπόν τής αυθεντικότητας τού χειρογράφου 
τού Λεονάρδου τείνομεν νά δεχθώμεν ότι μάλλον ό Φραντζής ήντληαεν 
ες αυτού. Αλλά ποιος Φραντζής ήντληαεν, δ γνήσιος; δστις, άντλών είτε 

έκ των αναμνήσεων του είτε έξ άλλων πηγών συνεπλήρωσε την άψήγη- 

οιν τού Λεονάρδου; ή ό ψευδοφραντζής, τουτέστιν ό Μακάριος Μελισση- 

νος; Ώς έχουσιν νυν τά πράγματα τό δεύτερον είναι πιθανώτερον. 

^ ® Κπιηιβδοΐιβτ 1 λέγει δτι ή αρχική εκδοσις (οάίΠο ρπ’ηοορδ) 

τής επιστολής τού Λεονάρδου έγένετο τφ 1568, κατά τήν εποχήν δηλαδή 
της πλήρους δράσεως του Μακαρίου: έν τή Ελληνική δμως μεταφράσει 
τού έργου τού 3ο1ι 1 ιι πιΒογοογ - βλέπω δτι ή άρχική εκδοσις τής επιστο¬ 

λής έγένετο έν Νυρεμβέργη τφ 1544, καί ή χρονολογία δμως αύτη δεν 

ελαττώνει τήν πιθανότητα τής χρησιμοποιήσεως τής επιστολής ΰπό τού 
Μακαρίου. Μήπως δμως προ των τύποις γενομενων έκδόσεων ΰπήρχον 
και χειρόγραφοι τοιαύται διά των οποίων έλαβε γνώσιν καί έχρησιμο- 

ποίησε τό κείμενον τής επιστολής ό πραγματικός Φραντζής; 

Προς τή έςετάσει λοιπόν τής αύθεντικότητος τής επιστολής τού Λεο¬ 

νάρδου καί τής χρονολογίας αυτής, επιβάλλεται καί ή έρευνα ώς προς 

1 I ί Ο Π Ε Γ ά 11 8_. ρ. 939. Ο. 

«Φραντζή, σ. 281. 5—7. 
3 1/6 0 π., ρ. 940, Α. 

4 Κ. Κ Γ 11 111 3 α ο & 6 Γ, «Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας» μεταφρά- 
σις Γ. Σωτηριαδου, τόμ. Α'. σ. 629. 

5 Βλ. ανώτεροι σ. 86 σημ. 2. 
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τον παοάόοοιν τού κειμένου. Πριν διαλευκανθώσι τελείως τά ζητήματα 
τανχα δεν είναι δυνατόν νά έκφέρη τις γνώμην κατηγορηματικήν. Έπί 
τού παρόντος άρκούμεθα, μέχρι τής έπιλύσεως των ό)ς άνω ζητημάτων, 

γ(\ πιστεύοιμεν εις τήν γνησιότητα τής σχετικής προς τήν πολιορκίαν καί 

τήν ά'λο>σι.ν τής Κ/πόλεα>ς αφηγήσεως τού Μ. X. δεχόμενοι απλώς ότι 

καί έν τφ τεμαχίφ τούτω εϊσεχώρησαν νοθειαι, ώς π. χ. ή άφορώσα εις 
τήν παράλειψιν τού ονόματος τού Γουδέλη. 

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΟΝ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 

ί% ΙϊΤΜιΑ* ο « ΐ ρ> Μ V 
Ε04ΜΛ1Β£Β**;ϊ8Ι}' 
Ρ$18ΐΛΐΚ.ί3ΐ8Ι$Α Μ' 
\ «%***&?/ 

Το είκονιζόμενον ενταύθα Βυζαντιακόν μολυβδόβουλλον προέρχεται 

έκ τού Νομισματικού Μουσείου των ΓΙαρισίων (Οαβίηοΐ: άοδ Μβάαϋΐςε) 

καί έδημοσιεύθη το πρώτον υπό τού αειμνήστου Ο. δοΙιΙιιηιΙυβΓοοΓ £ν χ\\ 

δΐ§'ί11ο^Γ3,ρ1ιί6 άο ΡΕιπρίτε Βγζ&ηϊίη (σελ. 272 κ. έξ.) 

Τό μολυβδόβουλλον τούτο, λίαν έφθαρμένον, ως γράφει 6 δοΐιίτιηι- 

Βετ^εΓ, δεν θά έβράδυνε νά καταστραφή, ώς έκ της ύγρότητος τού κλί¬ 

ματος των ΙΙαρισίων καί διά τούτο ένόμισεν δτι ώφειλε νά τό καταστήση 

γνωστόν, όπως τουλάχιστον διατηρηθώ ή άνάμνησις αυτού. 

Τό μολυβδόβουλλον επί μέν τής εμπρόσθιας οψεως φέρει προτομήν 
κατ’ ενώπιον (στηθάριονι τής Θεοτόκου καί εκατέρωθεν αυτής τά συνή¬ 

θη μονογραφήματα Μ-Ρ~Θ~Υ, επί δέ τής όπισθίας έξάστιχον επιγραφήν 
εντός κύκλου γραμμής. Τήν επιγραφήν ταύτην ό δοΗ1ιιηι06Γ£θΓ άνέγνω : 
Γ60)|,Γ' λαπλθ Β ΟΤλΤ' ΜλΜίΟΤρ' λΝλ&λβ^' ΤΖΑΜλΝ Ο ΜθΛΙΗλΟ 

ήτοι Γεώργιος πρωτοαπαϋάριος, βασιλικός στρατηχός Μαμίστρας, Άνα- 

βάρζον*-, Τζαμανδον, ό Μελίηας. 

Έπί τή βάσει τής άναγνώσεως ταύτης ό δο1ι1ιιηιί)6Γ§;6Γ άπέδωκε 

τό μολυβδόβουλλον εις τύν περιβόητον στρατηγόν Μελίαν τον Αρμένιον, 

τον ιδρυτήν τής Λυκανδού καί συναγωνιστήν τού μεγάλου στρατηλάτου. 

Κουρκούα εις τον μακρόν αγώνα κατά των Σαρακηνών τής Μελιτηνής, 

τον λήξαντα κατά τό έτος 938 διά τής καταλήψεως τής άπορθήτου θεω- 

ρουμένης ταύτης πόλεως. 

1 Παραδόξως εν τφ μολυβδοβοΰλλφ άοταντφ ό τύπος *Α ν ά β α ρ ζο ς, εν φ 

έκ των φιλολογικών πηγών, επιγραφών καί νομισμάτων τό όνομα της πόλεως 
είναι γνωστόν ώς Ά ν ά ζ α ρ β ο ς. Επειδή όμως το σημερινόν όνομα αυτής εί¬ 

ναι Ά ν ά β α ρ ζ α. διά τούτο ύποθέτομεν ότι κατά τον μεσαίωνα τό όνομα ήτο 

Άνάβαρξος, προς δν τύπον συμφωνεί καί ό τού μολυβδοβουλλου. 

Τό λεγόμενον μολυβδόβουλλον τοϋ στρατηγού Μελιού. 9ί 

Ή άνάγνοισις τής επιγραφής τού μολυβδοβούλλου υπό τού δοΐιΐιιιη- 

ΒεΓ^εΓ δεν φαίνεται εις ημάς ακριβής, διότι, α>ς καθίσταται φανερόν εκ 

τής είκόνος, ή επιγραφή έχει χάσματα, άτινα συμπληρούμενα παρέχουσι 

διάφορον άνάγνωσιν αυτής.Έν τέλει τού πρώτου στίχου ελλείπει έν γράμ¬ 

μα, ωσαύτως έν τέλει τού πέμπτου έτερον, έν αρχή δέ τού έκτου στίχου 
ελλείπουσι δύο γράμματα. ?Αλλά καί τινα των σφζομένων γραμμάτων 
καταφανώς έχουσι παραμορφιοθή. 

'Ως καί άλλοτε κατ’ έπανάληψιν έσημειώσαμεν, εις τά μολυβδόβουλ- 

λα, ένεκα τής μαλακότητος τοϋ μολύβδου, συχνότατα τά γράμματα πιε- 

ζόμενα ή άλλως φθειρόμενα παραμορφούνται ή και εντελώς καθίστανται 

αφανή. Οΰτος δ’ είναι ό κυριώτατος λόγος τής δυσχερείας ήν παρουσιά¬ 

ζει ή άνάγνωσις αυτών. ΓΙλήν τούτου, προκειμένου περί μολυβδοβούλλων 

άτινα απεικονίζονται έκ σχεδιογραφημάτων, ώς τό ανωτέρω, τό άποδοθέν 
υπό τοϋ δοΙιΙιιιηόοΓ^ΟΓ είς τον στρατηγόν Μελίαν, συχνότατα ό σχεδια¬ 

στής υποπίπτει είς σφάλματα, απεικόνιζα)ν τά γράμματα ώς εμφανίζον¬ 

ται παραμορφωμένα καί ούτως είς τάς εικόνας εμφανίζονται άλλα άντ’ 

άλλων. 

Έν τφ προκειμένη) μολυβδοβούλλψ ή επιγραφή τής οπίσθιας οψεως 

άπεικονίσθη έσφαλμένως. Έν τώ πρώτη) στίχφ, έν τέλει, υπάρχει χάσμα 
ενός γράμματος, τό δε προ αυτού έσχεδιάσθη ώς Α ένφ είναι Κ1, διότι δεν 

είναι δυνατόν νά άναγνωσθή ΓβαψΓ' Α' (ΙΠΑΘ' Τό έλλεΐπον έν τέλει 
γράμμα αναμφιβόλους ήτο Α.Ούτως όμαλώς δύναται ν’ άναγνιοθή ΓβΟΟρΓ' 

Κ' [Α'] ΟΠΑΘ' ήτοι Γεώργ(ιος) β(ασιλικός) [πρώτο]απαϋ(άριος). Ωσαύτως 
έν τφ δεύτερη) στίχφ, μετά τά γράμματα ΟΠΑΘ τό επόμενον δεν είναι Κ 

διά ν’ άναγνωσθή β(αοιλικός) αλλά δ, γράμμα, υπέρ έν τοις μολυβδοβούλ- 

λοις δηλοΐ βραχυγραφικώς τον σύνδεσμον καί, διότι κατά τον κανονικόν 
τύπον δεν είναι δυνατόν ν’ άναγνωσθή βασιλικός στρατηγός: Δέον λοιπόν 
ν’ άναγνωσθή και στρατηγός. Έν τέλει τού πέμπτου στίχου τό έλλεΐπον 

γράμμα δύναται νά συμπληρωθή δι’ ενός I καί έν τώ τελευταίου στίχου το 
προτελευταίο ν γράμμα, δπερ. έν τή είκόνι έσχεδιάσθη ώς Α, είναι Ο πα- 

ραμορφωθέν καί έκληφθέν υπό τού 3ο1ι1ιιηι&6Γ§6Γ καί τού σχεδιαστού 
αυτού ώς Α. Τό προ αυτού γράμμα ό 3ο1ι1ιιηιί)6ΐ'£6Γ ένόμισεν δτι είναι 

II ή Ν παρατηρούν δτι είναι αδύνατον νά έξακριβωθή άν είναι τό πρώ¬ 

τον ή τό δεύτερον των γραμμάτων τούτων. Ούτως άναγινώσκει Μ6ΛΙΗΑΟ 

ή ΜΘΛΙΝΑΟ, ομολογεί δμως οτι είς τον Κωνσταντίνον ΓΙορφυρογέννητον 

καί τούς άλλους συγγραφείς, τούς άφηγουμένους τά κατά τον Αρμένιον 

στρατηγόν, τό ονομα αυτού γράφεται πάντοτε Μελιάς* Δύναται δέ νά 

προστεθή δτι καί είς τά μολυβδόβουλλα ομοίως γράφεται τό ονομα. 

1 Τό Β είς τά μολυβδόβουλλα έχει τήν μορφήν του Κ.. 
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^ Κωνστ. Μ. Κωνσταντοπούλου 

Ό 8οΗ1αηΛ6Γ£εΓ μή υποπτευτείς ότι πρόκειται περί άλλου Ονόμα¬ 

τος καί ευρε-Οεις εις στενόχωρου θέσιν παρεδέχθη σιωπηρώς δτι το Με- 

Λίηας είναι διάφορος γραφή τού Ονόματος Μελίας, τούτο Ομως είναι δλως 

απίθανον. Το γράμμα τούτο !ν τούτοι; αναμφίβολο); είναι Ν ούτως δ’ έ- 

χ°μεν τό ονομα Μ6Λ...ΙΝΟΟ. Εντεύθεν καθίσταται προφανές δτι τά δύο 

ελλείποντα εν αρχή τού έκτου στίχου γράμματα δΰνανται να συμπληρω¬ 

θώ σι ν ασφαλώς διά δυο ΟΟ καί ούτω τό επώνυμοι· τού στρατηγού Γεωρ¬ 

γίου άναγινώσκεται Μ€Λ[Ι00]ΙΝ00 ή μάλλον Μ£Λ|κ;α-|]Η(Χ;, διότι τό 
ως I άπεικονισθέν τρίτον γράμμα εν τω τελευταία) στίχφ, ώς έκ των προ 
αυτού ιχνών φαίνεται, είναι Η, οΰ ελλείπει ή πρώτη κάθετος καί ή μέση 
όριζοντία κεραία. 

Ινατ-' ακολουθίαν των ανωτέρω εκτεθέντων ή όλη έπιγραφή τής οπί¬ 
σθιας όψεος του μολυβδοβοΰλλου έχει ώς εξής· 

ΓβάΟβΓ' Κ.. 

ΟΠΑΘ 3 ΟΤβΑ 

Τ' ΜΑΜΙΟΙ'Ι" 

ΑΝΑΚ,Αρ^'ΤΖ 

ΑΜΑΝΟΜΕΛ. 

...νοο 

Γεώργ(ιος) β(ασιλικός) [πρώτο] 

οπαϋ(άριος) και στρα- 

τ(ηγός) Μαμίστρ]ας) 

Άταβάρζ(ον) Τζ- 

αμαν(δον) 6 Μελ[ι] 

[οση]νός 

Όσον αφοράς είς^ την χρονολόγησιν τού ανωτέρω μολυβδοβοΰλλου, 

πρέπει νά ληφθή ΰπ’ δψιν δτι, ως έκ τού είκονογραφικού τΰπου τής Θεο¬ 

τόκου εξάγεται καί τής εν γένει τεχνοτροπίας αυτού, δέν δΰναται τούτο 

νά θεωρηθή προγενέστερον τού δευτέρου ήμίσεως τής ΙΑ- εκατονταετη- 

ρίδος ^ένφ ο στρατηγός Μελίας ήκμασε περί τά τέλη τής Θ' καί τάς άρ- 
χάς τής Γ έκατονταετηρίδος. 

Ως γνωστόν τά Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα χρονολογικώς δΰνανται 
νά διαιρεθωσι εις ένδεκα ή δώδεκα κατηγορίας, άναλόγως τής τεχνοτρο- 

πιας αυτών. "Αν εξαιρέσωμεν τάς πέντε πρώτας, τάς αναγόμενα; εις την 

^ και 2 εκατονταετηρίδα, εις τάς μεταγενεστέρας άνήπουσι κατά χοο- 
νολογικήν σειράν τά εξής μολυβδόβουλλα: 

α ) Τά ψέροντα εφ’ ενός σταυροειδές μονογράφημα, άναλυόμενον εις 
Κνρίε η θεοτόκε βοήΰει καί έφ’ ετέρου ωσαύτως σταυροειδές μονογράφη¬ 

μα, αναλύομενον εις το όνομα τού κτήτορος τού μολυβδοβοΰλλου καί ενίο¬ 

τε καί το αξίωμα αυτού. Αντί μονογραφήματος έν τή όπισθίφ Ο'ψει άπαν¬ 

τα πολλάκις το ονομα καί τό αξίωμα τού κτήτορος εις στίχους. Τά μο¬ 

λυβδόβουλλα ταΰτα χρονολογικώς ανάγονται εις τήν Ζ' καί ΤΓ έκατονταε- 
τηρίδα. 
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β') Τά φέροντα εφ’ένός δμοιον σταυροειδές μονογράφημα εχον, έν 

ταΐς γωνία1.ς των στηλών τάς λέςεις τω-οφ δον-λφ καί έφ ετέρου επιγρα¬ 

φήν περιέχουσαν τό όνομα του κτήτορος καί έν η πλείονα όφφίκια αυτού. 

Τά μολυβδόβουλλα ταυ τα χρονολογικώς ανάγονται εις τήν Η'καί Θ' εκα¬ 

τονταετηρίδα. 

γ') Τά φέροντα επί τής εμπρόσθιας όψεως σταυρόν, άπλούν ή διπλού ν 

(πατριαρχικόν) έρειδόμενον συνήθως επί τριβάθμου βάσεως καί εχοντα, 

ώς επί τό πλειστόν, εκατέρωθεν έλικοειδή άποβλαστηματα. ΙΙέρις τού 

σταυρού εΰρηται ή επιγραφή Κύριε η θεοτόκε βοηϋει τφ οώ δονλφ. Έπι 
τής οπίσθιας ύ'ψειος των μολυβδοβοΰλλου ν τοΰτιον υπάρχει επιγραφή πε- 

ριέχουσα τό όνομα τού κτήτορος καί έν ή πλείονα αυτού όφφίκια. Τά μο¬ 

λυβδόβουλλα τής κατηγορίας ταΰτης ανάγονται εις τά τέλη τής Θ', τήν 1'. 

και τό πρώτον ήμισυ τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος. 

δ') Τά φέροντα εκατέρωθεν έπιγραφάς άρχομένας διά τής στερεοτύ¬ 

που φράσεως Κύριε η θεοτόκε, βοήΟει, περιεχοΰσας δε τό ονομα και τα 

όφφίκια τού κτήτορος τού μολυβδοβοΰλλου. Τά πλεΐστα των μολυβδοβουλ- 

λων τούτων ανάγονται εις τήν ΙΑ', ΙΒ' καί τινα εις την ΙΓ εκατονταε¬ 

τηρίδα. 

ε') Τά φέροντα επί τής εμπρόσθιας όψεως άγιογραφικοΰς τύπους 

καί επί τής οπίσθιας επιγραφήν περιέχουσαν τό όνομα καί τά όφφίκια 

τού κτήτορος, αναγόμενα εις τήν ΙΑ', ΙΒ' καί ΙΓ' εκατονταετηρίδα Α 
ς') Τά φέροντα εκατέρωθεν έπιγραφάς πέρις άγιογραφικών τύπων 

αναγόμενα εις τήν ΙΑ' καί ΙΒ' εκατονταετηρίδα. 

ζ') Τά φέροντα εκατέρωθεν άγιογραφικοΰς τύπους, άνευ όμως επι¬ 

γραφών πέριξ, άνήκοντα εις τήν ΙΒ'καί ΙΓ' εκατονταετηρίδα3. 

Συμφώνως προς τήν ανώτερα) χρονολογικήν κατάταξιν, τό μολυβδό- 

βουλλον τού στρατηγού Μαμίστρας ’Αναζάρβου καί Τσαμανδού Γειοργίου 

Μελισσηνού, δέν δΰναται νά άναχθή εις εποχήν προγενεστέραν τής ΙΑ' 

έκατονταετηρίδος. Ώς δ5 έκ τής όλης τεχνοτροπίας αυτού έξάγεται, ανήκει 
εις τά τέλη τής έκατονταετηρίδος ταΰτης ή τό πρώτον ήμισυ της ΙΒ . 

Άκριβέστερον δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τό μολυβδόβουλλον, αν λά- 

βωμεν ΰπ’ δψιν ότι κατά τούς χρόνους τούτους αί έν τω μολυβδοβοΰλλφ 
μνημονευόμεναι πόλεις ?Ανάζαρβος καί Μαμίστρα (Μοψουεστία), περιελ- 

ι Ύπάρχουσιν ευάριθμα μολυβδόβουλλα τής κατηγορίας ταΰτης, άτι να, ώς έκ 

τής τεχνονοτροπίας αυτών καί τοϋ ρυθμό0 των γραμμάτων, δΰνανται ν άναχθώ- 

σιν εις τήν Θ' καί τήν Ι' εκατονταετηρίδα. 
2 Των ανωτέρω κατηγοριών ΰπάρχουσι καί παραλλαγαί, αιτινες όμως δέν με- 

ταβάλλουσι τά καθοριζόμενα χρονολογικά όρια. 



160 Κ· Μ· έΛνΟΤανΤ^Χον-Τύ λεγόμενόν μολνβδόβονλ. τοΰ στρατηγ. Μβίίο». 

κυθίαΓν Τ®ν Σταυροφόρων η των Αρμενίων δυναστών 
η, Κιλικίας, ανεκτηθησαν υπο τού Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ κατά τό 1104 

παραμεινασαι επι διετίαν περίπου υπό Βυζαντιακήν κυριαρχίαν. Βοαδΰ- 

τερονανεκτηθησαν καί «Μ.ς κατά το 1136 υπό Ίωάννου Β' τοΰ Κο 

μνηνου παραταθεισης τής κατοχής αυτών μέχρι τοΰ 1143. Τελευταίου β’ 

ανεκτηθησαν υπο τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ κατά τό 1156. Λϋτη δ’είναι 

Ζΐ *ατ°^ παίαταθεϊσ« ™ΰ 1169. Άπό τοΰ έτους 
τουτου παύει οριστικως ή Βυζαντιακή κυριαρχία έν Κιλικία, μόνης £ 
Ταρσού -^αμεινασης μέχρι τοΰ 1184 υπό Βυζαντιακήν διοίκησιν. 

ή ε1ς τάμΠ35-?ΐ43 ν ^ £°£^ίαν άν^ ™ έτη 1104-1106 
„ = I “ , ,1143/11 ει? τα 1106-1169. Πιθονώτερον όμως φαίνεται 
* ’ Ί!!ας °Λ ανηκεί εις τού? γόνους Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ 1104 - 1106} 

“,7°“φί 6 **> «*·’ »Λ. ΖΖ 
^ΖΙΤΖΤοΖΙ™ ****»" ™ Ίωάννου 

Π* ιού μολυβδοβοΰλλοτ, ιοί άποδοβέν,ος ί*ό τού ΒοΜοιπΙ*™»· 

1”"™” Μ*“” δ ·„»„„ιήε τοΰ 
μιου ϋεσσαλονίκης κ. Στίλπων Κυριακίδης Τ 

6θΓυ?Γ? άπέδείξεν δτί.τό ΜΌλυβδόβουλλον τό άποδοθέν υπό τοΰ δοΐιίαηι- 
ΓΤβ“ 8 τον στρατηγόν Μελίαν, δέν δΰναται ν’ άνήκη εις αυτόν διότι 

ΖυεστΪ ’-Α ΤΪ νά .**™έ -ρατηγός Μαμίστρας, ήτοι Μο- 
ψουεστιας^ και Αναζαρβου, αφ’ ού εκ των πόλεων τούτων ή μέν ’ Ανάζαο 

(Μ«ΞόοΓ· “ Γ· ΐ™"40”” ίν «™ 9®. ίι «ί Μοψο,βο,ίο 

οία» ,οΰ ΒοΙ,ΐ’ο,’Γτίοτ’ό"* μ"^” = ^"1 Τ* ” **· ^ «>«- * - , ^ ιυκτ^ει οτι ο Μελιάς προ της ιδρΰσεως του θέματος Λυ- 

- δου είχε γ?'61 κυρΐος τών δΰο Ανώτερο, πόλεων δ κ. Κυριακίδης ά,ποο 
ρίπτει, διότι ουδομοδ «ΰτη στηρίζεται καί είναι αντίθετος προς τύέκ τών 

*3Ζ Γ7"" ΥνωαΤά ώζ πρ0? Τήν θέσιν τών τόπων, 
? δε εις το συμπέρασμα οτι τό θέμα τής Τζαμανδοΰ, Άναζάρβου 

και Μαμίστρας δυνατοί νά τεθή ή εις τούς χρόνους Αλεξίου Α' τοΰ 

βίΤΤύηΐ ’-° Π0' ί* Γ? ?>-ον τοΰ Κομνηνοΰ 

νομίζει δε ^ανώτερον δτι το μολυβδόβουλλον Γρέίει να τα7^ | 
τους χρονους Ιωαννου του Κομνηνοΰ. “ “ ς 

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

σαλονίκηυΐ9ΐΓΓΓΑναίαΐ· Τ0 τ0° <"<><™ΙΥθΟ Μ.λίου σελ.25.Θεσ- 

ΖΙΖΖΖΙΖοΖζΖ” *—·* ·* 

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΚΥΡΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ό πολιτισμός τής Σκύρου 1 έκίνησε τό διαφέρον πολλών, κατά τους 
τελευταίους ίδια χρονους. Καί ή λαογραφία δ? αυτής, ής ό πυρήν έξικνεΐ- 

ται μεχρις αυτών τών Όμηρικών χρόνων, άπετέλεσεν άντικείμενον έρεύ- 

νης. 

ΙΙαρα ταΰτα όμως η εκκλησιαστική αυτής ιστορία δέν έτυχε, κατά 

τήν ήμετέραν γνώμην, οΐας ήρμοζε προσοχής. Σποραδικώς, βεβαίως, έν 

τοΐς συγγράμμασιν ενίων συγγραφέων, εγένετο λόγος καί περί αυτής, άλ¬ 

λα τόσον άδρομερώς, ώστε νά μή άποτελεσθή μία ενιαία μελέτη. 

Αληθές είναι οτι ή σπάνις πηγών καθιστά δυσχερέστατον τό έ'ργον 
τού επιθυμουντος νά εςετάση τήν ιστορίαν τής Σκύρου άπό τής πλευράς 

ταυ της, ιστορίαν αρκετά παλαιάν, άφ’ ου επίσκοπος τής νήσου Ειρηναίος 
απαντά εν τφ καταλογφ τών επισκοπών των συγκρότησαντοον τήν εν 
Σαρδική τφ 343 μ. X. Σύνοδον. 

Έπιθυμών νά ερευνήσω τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής γενετεί- 

ρας μου, τήν έπεσκέφθην, μετά δεκαπενταετή απουσίαν, καί παρέμεινα 

έν αυτή μελετών, πολυτίμους βοηθούς έχων τον ΙΙανοσιώτ. ηγούμενον 

τής έκεισε 'ίεράς Μονής τού αγίου Γε<ωργίου Ίιοαννίκιον, τον ΓΙρόε- 

1 Τήν Σκυρον καλεΐ ό °0 μ η ρ ο ς αίπεΐαν (Ίλ. I. 668), ό Λ ν κ ό φ ρ ω ν 
α ί γ ί λ ι π α («Αλεξάνδρα» 1325)· όΣοφοκλής ά ν ε μ ιό δ ε α (Απόσπασμα 
άπολεσΰείσης τραγωδίας «Σκύριοι» I), περίρρυτον, π ε τ ρ α ί α ν. ά ν δρω ν 
ά λ κ ί μ ω ν μητέρα («Φιλοκτήτης» 239. 326, 459)1 ό Κ ό ΐ ν τ ο ς ό Σμυρ- 

ν α ΐ ο ς π ο λ ύ κ λ ό σ τ ο ν («Τά μεΌ’ "Ομηρον» Δ. 170)* ό Δ ι ο ν έ σ ι ο ς δ πε¬ 

ριηγητής ή ν ε μ ό ε σ σ αν («Οικουμένης περιήγησις» 521)" ή Ανωνύμου 
Π σ. ρ ά φ ρ α σ ι ς ά ν έ μ ο ν ς έ χ ο ν ο α ν* Διόδωρος όΣαρδιανός αίγί- 

β ο τ ο ν («Έλλην. Ανθολογία» Θ, 219)' ό Α ί λ ι α ν ό ς άγαν λ υ π ρ ά ν καί 
άγονον κ α ί ά ν θ ρ ώ π ω ν χ η ρ ε ύ ο υ σ α ν («Περί ζώων» Δ, 59)* ό Δι¬ 

κά ί α ρ χ ο ς (ή Διονύσιος ό τοΰ Καλλιφώντος) π ε λ α γ ί α ν («Αναγραφή Ελ¬ 

λάδος» 243)· ό Σχολιαστής τής Ί λ ι ά δ ο ς Σκυρον Δολοπηΐ- 

δ α, ό δέ τής Ό 6 υ σ σ ε ί α ς (Λ, 509) Σ κ ϋ ρ ο ν π ό λ ι ν Δ ο λ ο π ί α ς. 
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δρον τής Κοινότητα; κύριον Μιχαήλ Στεφανίδην καί τον δημοδιδά¬ 

σκαλον Φραγκίσκον Ευσταθίου. Εις πάντα; τούτους, ιός καί εις τον φί¬ 

λον Σοφοκλέα Χουδαβερδογλου Θεόδοτον, πλείστα προς συγγραφήν τής 

παρουση; μελέτης χορηγήσαντά μ οι βοηθήματα, θερμά; καί από του χώ¬ 

ρου τοΰτου απευθύνω ευχαριστίας. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α\ 

Ο επισκοπικός ναός. 

Οδό;, άρχομένη εκ της εισόδου της πόλεω; Σκύρου, έκτισμένης επί 
μικρού λοφίσκου, τελευτά παρά την άκρόπολιν αυτής, εις την είσοδον τής 

οποίας βλέπει τις λέοντα εκ λευκού μαρμάρου έντετειχισμένον άνωθεν 

της εμπρόσθιας πύλης, δείγμα Ένετικης κατοχής. 'ΙΙ οδός αυτή διέρχε- 

ιαι κάτωθεν τής ιεράς του ' Αγίου Γευιργίου Μονής, του καί προστάτου 

τής νήσου όντος, όπόθεν διά στενής ατραπού, λελαξευμένης επί απόκρη¬ 

μνων βράχων, εισέρχεται τις εις την άκρόπολιν, ένθα όράται ή ήρειπωμέ- 

νιΊ θ^η εκκλησία τής Επισκοπής, ή επ όνάματι τή: Κοιμήσειυς τής Θεο- 

τοκου τιμηθεΐσα, και επί των ερειπίιυν Ναού της?Αθηνάς κτισΟείσα1 *. 

Λιά μικράς, σχετικό»;, θυρας εισέρχεται τις εις τον Νάρθηκα, καί έκ τού¬ 

του, τρεις μικροτέρας θυρας έχοντος, εις τον κυρίως ναόν, εντός του οποίου 

υπαρχουσι δυο αψίδες, επί βάθρων στηριζόμεναι. Εις την κόγχην υπάρ¬ 

χει σύνθρονου, έχον πέντε βαθμίδας, εις την πρά»την των οποίων ύπάρ- 

χει κιονίσκος, εις δέ την πεμπτην καί τελευταίαν δυο τοιούτοι, έκ λευκού 

μαρμάρου. Έπί τής κόγχης διαφαίνονται ίχνη τοιχογραφίας άμυδρώς πα- 

ριστώσης τον Κύριον καθήμενον έπί θρόνου καί ευλογουντα διά τής δε¬ 

ξιάς χειρος, διά δε της αριστερά; κρατούντα ευαγγέλιον ανοικτόν, έφ? ου 
ένθεν μέν γέγραπται «'ΙΙ βασιλεία ή έιιή ουκ έστιν έκ τού κόσμου τού¬ 

του» ένθεν δέ «Λάβετε φάγετε, τούτο έστι ιό σώμα μου» 3. 

"Αγνωστος ήμΐν ό ζωγράφος τής τοιχογραφίας* πάντως είναι ό αυ¬ 

τός με τον επεςεργασθεντα καί την εικόνα του Χρίστου τού ιερού ναού 

τής Παναγίας Κονκκιοϋς ή Κ’τοονς, κατά την ιδιόρρυθμον προφοράν 

1 Βλ. Ν ί κ η ν Γϊ έ ρ δ ι κ α. εν «Νέα 'Εοιίίμ 81, 1930, 461. Πρβλ. Δ. Π α- 

π α γ ε ω ρ ν ίο ν, Ιστορία τής Σκύρου από των αρχαιότατων χρόνων σελ. 

126, καί Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί 6 ο υ,Ή νήσος Σ κύρος. ιστορικόν δοκίμιον από 
των αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς σελ. 82. 

3 Λ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο ν, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 127, 
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τών κατοίκων, έπειδή κατά τήν εορτήν αυτής, των Είσοδίων, διενέμοντο 

τοϊς προσκυνηταις κύαμοι (κουκκιά). 

Ουδαμού του ήρειπωμένου ήδη ναού διαφαίνονται άλλα ίχνη ζωγραφικής* 

αναμφιβόλους θά υπήρχον καί άλλαι τοιχογραφίαι, άς ό πανδαμάτωρ χρό¬ 

νος έξηφάνισε τελείως. 

Έκ του θόλου του ναού τούτου ουδέν διασώζεται. 
Αυο να υδρία τιμώμενα τό μέν έπ’όνόματι τής του Χριστού Γέννη¬ 

σης, τό δέ τής Θεοτόκου τής Γοργοεπηκόου, άρχαιόθεν άπετέλουν τό 

διακονικόν καί τήν πρόθεσιν του Περού Βήματος. 

ΙΙλάξ λελαξευμένη, αρκετού όπωσουν πάχους, καί έπί του δαπέδου 

του ναού κείμενη, πιθανώς νά άπετέλει τήν πλάκα τής * Αγίας Τραπέζης, 

ήτις, ώς φαίνεται έκ τού ύπ’ αυτήν λαξεύματος, θά έστηρίζετο έπί ενός 

μόνον κίονος. 

Ό Παπαγεωργίου 1 αναφέρει, ότι «τό δάπεόον τού Ναού τούτου ητο 

εστρωμένον διά πλακών λευκού μαρμάρου» άποχωριζομένων «άλλήλων 

διά ταινιών ποικιλοχρόου τοιούτου», έκ τών οποίων ουδέν ίχνος διαφαί- 

νεται. 
Τις 6 χρόνος τής άνεγέρσεως του Ναού τούτου; 

Επιγραφή σωζομένη έπί υπερθύρου έκ λευκού μαρμάρου, κείμενου 

έξωθεν του Νάρθηκος, πληροφορεί ημάς περί τούτου. 

Ή επιγραφή αυτή έχει ούτως: 

·;· βτογο γ υγ 

ΕΠΙβΑΟΛΕΗΝΕ) 

ΛβΟΝ(ΤΟΟ) Κ(λ,Ι) 

ΧΛβϊΛΝΑρΟΥ 

ΕΠΙ ΟΑΒΑ 

ΜΙ Π ΡΟΠΟ(ΛΙΤΟΥ) 

ΑΘΜ I Κ(ΑΙ) ΕΑΒΑ 

Επικοπογ τοΝουΑβ 

Ή επιγραφή αυτή έχει σπουδαιοτάτην σημασίαν, άτε, τό μέν πιστο¬ 

ποιούσα τήν υπαρξιν δύο Αρχιερέων, του τε Μητροπολίτου Άθηνόίν Σάβ¬ 

βα (914) καί του ομωνύμου καί υποτελούς αυτω επισκόπου Σκύρου, καί 
κατ’ ακολουθίαν προσθέτουσα μίαν έτι πληροφορίαν εις τήν ιστορίαν τών 

1 νΕνθ’ άνωτ. σελ, 127. 
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ΐί-ϊπ·,:·"-·-»—:= 
Λ«α^™ ό V “ ' ρΓ°Γ’ Τ0ί Δ· Καμ,οΰρογλον ’ χαί τού Σπυς. 

τφ 895 μ. X. ·\ ’ , Ί 1 απο κτ1σεως κοσμου, ήτοι 

,.ο«ο7„ι,;ΓΦΟΙ’“ ·»*. μετεφβρΟηπβν ,Ι? ,ή5 

,„ι "Γ^ίόΓΙ^Γί’0·· ί’ί"’"“ ϊ™""“ «'»»Φ»οο«ν™ *«'= 
πρεποΰς ναού. ' '^'0” επελ#ουσ,Κ καταστροφής τού άρχαιο- 

Σ““’ 
·Α«βΟ(ο„ 1841 „;Εδίί« ““ 

* ’Αρ. 10 ΙΙρ, 
77ρόί 2ύ 'Ιεράν Σύνοδον 

τού Βασίλειον τής 'Ελλάδος 

Έν Σκύρω τή 10 Απριλίου 1841 

«* ι ό’Χ“- ΐί'Γί ί·*·· ™ ·»* *'9*<*» .»<Χο.»5 «0ί 
9 5 μετα Τ° Μεσι1"·ε^ ’ΐκολοΰίίησεν Συσμός εις τήν νήσον καί 

I Ι{ ω ν ο ι α V τ 4 ν ί δ ο υ, 'Έν&* άνωι. 82. 

8 7 “α"“Υ8»ΡΥίου, -Εν#· όνων. στλ. 127. 

Γ-, σελ. 4 Ρ51θΰρ0Υλ0 ”* <Μ« ^ -Ιστορίας ϊών ·ΑΪ)ηναίωνϊι Τό(, 

5βΓ. ’ ίψ' Υπ° τ1,ν ^ΥΟα'Ρ'ΐν ί-«0 1111(1 Α1εχ3.π.ΐ6Γ αΐδ Μίΐΐϋί- 

Υ ^ ο 'Λ**"ΖΙαΣ,ΐί.°π ΐ982:Α·11 ·™τ··0- 
Καμποΰρονλου •'Ρν&’ Λ ■ . " 5 Λ ^ αΛωτ* οεΛ· 461. λΙέτιΌι Δ. 
Τόμ. ΚΒ', σελ. 33—34.* <Λ°Κ’ *** ’ ' Ζ ω η ρ 0 0) έν ’βγκυκλοπαιδδίςι. 

βΥ * Να0ς 0ί™ς Δνβοι^° ««-Η^ο.ϊνα /Ρη- 

Οβ,ανων ίν 2*1ΐΤΖΖΖς Γ ς’ ϊ0{,λάχΐατ0ν ώ5 Ιναποη- 
σιάζηται εις χά δμματα του ^ 9^0Α’°^(0\^ ?»ΐσ°υ “'« μή παρου- 
λονότι εγκαταλείψβώς του. ισκε*του τυ ουΧι ευχαριστον θέαμα της τελείας δη- 
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ευθις έκρίμνησεν ό νάρθηξ τής Εκκλησίας καί τό καμπαναριού τής Ε¬ 

πισκοπής, εβλαπτη και η Γκκλησια αλλα μονον τό έμπροσθεν ταυ της, 

ετρεςα αμέσως και επαρατήρησα, και χάρις τφ θεφ όπου δεν ετυχα επει¬ 

δή έπεσαν τρογΰροο τής Εκκλησίας περί τά 10 οικήματα έκ των όποιων 
δΰο^ ήσαν τής επισκοπής* εβλαπτη πολύ καί επάνω τό κατάστημα περί, 

τάς εξ τά Μεσανυκτα έκαμε καί άλλον Συσμόν καί έπεσαν αί καμάραι 
της Εκκλησίας, εν ενί λόγορ η Εκκλησία εκρίμνησεν καί προς τό παρόν 
βαστά μόνον η στέγη* τό πρωί εφροντισα έβγαλα τάς εικόνας καί δσα 

ά'λλα σκεύη τής εκκλησίας καί τά έκατέβασα κάτω εις άλλην εκκλησίαν 

διά να μην πέση όλοτελως* το Συμβάν τουτιο δυστήχημα έκρινα έπάναγ- 

γε^. να το καΟυποβάλλιρ υπ οψιν τής Σ. Συνόδου μέ τήν παρατήρησιν 

δ π η Εκκλησία θέλει αδρά έξωδα νά έπισκευασθή διότι πρέπει νά ρη- 

φθή όλο τό κατάστημα θέλει καί αΰτώ ούκ ολίγα έξωδα. 

ή Σ. Σύνοδος άς ένεργήση δτι δε! περί τούτου καί άς μέ διατάξη τά 
δέοντα 

είιιί ευπειθέστατος 
ό εκκλησιαστικός επίτροπος Σκύρου 

Μακάριος Βαρλαάμ» 

2) Ομοιον της I, Συνόδου προς τήν «επί των Εκκλησιαστικών 
Γραμματείαν». 

«Άριθ. Πρωτ. 9581 

Άριθ. διεκ. 213 

ή Σύνοδος 

Προς τήν Γράμ. κτλ. 

Έν Άθήναις τήν 29 Απριλίου 1841 

Ο κατά την επισκοπήν Σκύρου εκκλησιαστικός επίτροπος αναφέρει 
απο 10 τού ηδη λήγοντος μηνυς προς τήν Σύνοδον, δτι κατά τήν 9 τού 

αυτού μηνός περί την 10 ώραν Μ. Μ. συνέβη κατά τήν νήσον εκείνην 
σεισμός, οστις εκρήμ,νισε τό Κωδωνοστάσιον τής εκκλησίας τής επισκο¬ 

πής καί έπροξένησε μεγίστην βλάβην καί εις αυτήν τήν ιδίαν εκκλησίαν. 

Οθεν κρίνει εύλογον η Σύνοδος νά διαβίβαση προς τήν Β. ταΰτην Γραμ¬ 

ματείαν την αναφοραν τού ίδιου αυτού έκκλ. επιτρόπου εις αντίγραφου, 

διά νά πληροφορηθή περί τά)Λ' άναφερομενων έν δέοντι, καί επομένως 
δια τάξη ή ιδία δ,τι έγκρίνη περί τούτου. 

Ο Αργολίδος Κύριλλος Πρόεδρος 

γ ό Υδρας Γεράσιμος, ό Θήρας Ζαχαρίας 
ό Σελλασίας Θεοδώρητος β- ό Φωκίδος 
Νεόφυτος 
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3) Απαντητικόν ύπ’ άριθ. 7799—780-!: έγγραφον τής Γραμματείας 
προς την Ί. Σύνοδον «ναγνωσθέν εν τη κατά την 23 Μαΐου 184!, 

συνεδρία αυτής. 

«"Αριθ. 7799-7804 

II επϊ των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίου Έκπαιδενσεως Γραμ¬ 

ματεία τής Επικράτειας 

Προς χήν 'Ιεράν Σύνοδον τον Βασιλείου 

Επραξε καλώς δ κατά την Επισκοπήν Σκύρου Εκκλησιαστικός Ε¬ 

πίτροπος μετενεγκών εις άλλην εκκλησίαν τάς άγιας εικόνας και τά 

σκευή του Ναοΰ της Επισκοπής, καί προλαβών ουτω την έκ τής μετά 
ταυτα έπισυμβάσης καταπτιυσεως τού ναού βλάβην. 

II εκ βάθρων άνέγερσις τού ήδη καταπεσόντος ναού δεν θέλει ίσιος 

βραδύνει* άλλ' έν τοσούτορ νομίζομεν καλόν να προσκληθή 6 διαληφθείς 

Εκκλησιαστικός Επίτροπος νά λάβη μέν έγγραφον τής Δημοτικής αρχής 
ή των Επιτρόπων τής Εκκλησίας, εν ή κατετέθησαν προσωρινώς αί άγιαι 
εικόνες καί τά λοιπά σκεύη, άπόδειξιν, νά φροντίση 6έ συγχρόνως νά πε- 

ρισυνάξη την ύλην τού καταπεσόντος ναού, όπως ιιή διαρπαγή αύτη υπό 
τού τυχόντος. 

Επειδή δε ειδοποιούμενα υπό τού ύποδιοικητού Σκιάθου, ότι καί 6 

ναός τής έν Σκύρω διαλυθείσης Μονής τού * Αγίου Γεωργίου, διερράγη 
εις τρία μέρη ενεκεν τού σεισμού, είναι καλόν νά λάβη ό Εκκλησιαστι¬ 

κός Επίτροπος πρόνοιαν τής διασώσεως τής Ίεράς αυτού τούτου τού 

ναού αποσκευής, εάν θεωρήται δυνατόν νά έπισκευασθή ό τοίχος κατά 
τά διαρραγέντα μέρη. 

Έν Άθήναις τή 16 Μαΐου 1841 Ό Γραμματεύς 

Ν. Γ. Θεοχάρης'» 

4) "Ομοιον τής Ί. Συνόδου προς τον Εκκλησιαστικόν Επίτροπον 
Σπυρου γνωριζοΰσης αύτφ τάς ένεργείας αυτής επί τού ζητήματος τού¬ 

του. 

κ’ΛριΌ- Πρωτ. 9581—9664 

άριθ. διεκ. 273 

Έν ?Αθήναις την 28 Μαΐου 1841 

ή Σύνοδος 

προς τον Έκκλ. Έ. Σκύρου 

Γνωστοποιείται πρός υμάς εις άπάντησιν τής από 19 Απριλίου 
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αναφοράς σας, ο τι άνήνεγκεν ή Σύνοδος πρός την επί των έκκλ. κ.τ.λ. 

Β. Γραμ. τής Επικράτειας τά έκ τού σεισμού συμβάντα εις τον ιερόν 

ναόν τής επισκοπής ταύτης, καί αύτη άπαντήσασα ήδη από 16 τού ήδη 
λήγοντος μηνός καί ύπ’ άριθ. 7799—7804 πρός την Σύνοδον, αποδέχεται 

ΐήν πράξιν σας ώς μετενεγκόντα άπ* αυτού εις άλλην εκκλησίαν τάς 
αγίας εικόνας καί τά ιερά σκεύη καί προλαβόντα ούτω την έκ τής μετά 

ταΰτα έπισυμβάσης καταπτώσεως αυτού βλάβην* καί έπειδή ή έκ βάθρων 
άνέγερσις, τού ιερού ναοΰ τούτου δεν θέλει ίσως βραδύνει, διακελεΰεται 

αύτη νά λάβητε μέν έγγραφον τής δημοτικής αρχής ή των επιτρόπων τής 

Εκκλησίας, έν ή κατετέθησαν προσωρινώς αί άγιαι εικόνες καί τά λοιπά 

ιερά σκεύη, άπόδειξιν, νά φροντίσητε δέ συγχρόνως νά περισυνάζητε και 
τήν ύλην τού καταπεσόντος 'Ιερού ναού τούτου, ινα μή διαρπαγή αύτη 

υπό τού τυχόντος. Καί επομένως επειδή ή ιδία Β. Γραμματεία είδοποιή- 

θη παρά τού ύποδιοικητού Σκιάθου, ότι καί ό ιερός ναός τής διαλελυμέ- 

νης μονής τού αγίου Γεωργίου διερράγη εις τρία μέρη, διακελεΰεται αύτη? 

νά λάβητε πρόνοιαν τής διασιόσεως τής ίεράς αυτού τούτου τού ναού 

Αποσκευής, εάν θεωρήται αδύνατον νά έπισκευασθή ό τοίχος κατά τά 
διαρραγέντα μέρη. "Οθεν θέλετε συμμορφωθή ήδη πρός τά παρά τής 

είρημένης Γραμματείας διαπελευόμενα, καί θέλετε ενεργήσει έν δέοντι 

κατά ταύτα τά καθήκοντά σας. 

ο 3 Αργολίδος Κύριλλος Πρόεδρος 

ό Υδρας Γεράσιμος 
ό Θήρας Ζαχαρίας 

ό Σελλασίας Θεοδώρητος 
γ* ό Φωκίδος Νεόφυτος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

Ίδρναις καί έξέλιξις τής επισκοπής. 

Τίνι τρόπφ, καί πότε διεδόθη ό Χριστιανισμός έν τή νήσφ ταΰτη 

δυσχερές ήμιν αποβαίνει, IV άποψανθώμεν, ελλείψει σαφών μαρτυριών. 

Δεδομένου όμως, δτι εις τήν έν Σαρδική τφ 343 μ.Χ. συνελθούσαν Σύν¬ 

οδον, ως ανωτέρω έμνημονεύσαμεν, μετέσχε καί ό επίσκοπος Σκύρου 

Ειρηναίος1, εμμέσως δυνάμεθα νά εικάσωμεν, δτι ό Χριστιανισμός ένω- 

ρίτατα είχε διαδοθή έν Σκύρου. 

1 Μ α η 3 ή Τόμ. Γ\, σελ. 47. Βλ. 1 6 β α ί ε η, έν «Οήοπδ ΟιτίβΒ&πιιβ» σελ. 

232 καί εξής. Πρβλ. τά σημειωθέντα υπό του "Αρχιμ. *Α ν δ ρ. Τ ρ ι α ν τ α- 
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Τινι όμως Μητροπόλει ύπήγετο ή Σκϋρος κατά τούς πρώτους χρό¬ 

νους τής προαγωγής αυτής άπό Εκκλησίας εϊς επισκοπήν; 

Γνο,Χϊτοΰ δντος, ότι διά τής υπό Μ. Κωνσταντίνου όρισθείσης νέας 
διοικητικής του Τωμαϊκοΰ Κράτους διαιρέσεως, ή Θεσσαλία μετά των 

νήσων Σκοπέλου καί Σκιάθου, καί ή κυρίως Ελλάς μετά των νήσων Σκύ¬ 

ρου, Λήμνου, Εύβοιας κλπ. υπήχθησαν υπό τήν Μακεδονικήν Ύπαρχίαν 

(Ρταοί^οΐαπιπ)) τού Ανατολικού Ιλλυρικού, έν ή υπήχθη ή Εκκλησία 
της Κόρινθου μετά των επισκοπών τής Στερεάς Ελλάδος, Πελοπόν¬ 

νησου, Εύβοιας, Κυκλάδων καί Ίονίων Νήσων ή δυνάμεθα μετά θετικό- 

τητος άποφανθώμεν οτι ή Σκϋρος υπήχθη έκκλησιαστικώς τή Μητρο- 

πολει Κορίνθου. Προαχθεισης όμως τής έπισκοπής Αθηνών εις Μητοό- 

πο/πν, άρχομένου τού Θ', αίώνος, ή επισκοπή Σκόρου, μετά εννέα τοι- 

ουτων, των Εύρίπου, Διαυλείας, Κορωνείας, "Ανδρου, Ώρείου (Ώρεοϋ), 

Καρύστου, Πορθμού, Αυλώνος, Συρας καί Σερίφου3, βραδύτερου δετών 
Ταλαντίου, Σάλωνος ή Σάλωνων καί Μενδενίτζης, υπήχθη υπό τήν τών 
Αθηνών 3. 

Δια την εν γένει, επί της Βυζαντινής πεςιιόόου, της επισκοπής ταυ- 

της σταδιοδρομίαν ελάχιστα γν(υρίζομεν. 

Το μόνον διασωθέν μνημειον, δεικνυον ήμίν, δτι επί τής εποχής ταύ- 

της η Σκϋρος άπετέλει επισκοπήν υπό τήν Μητρόπολιν "Αθηνών ΰπα- 

γομενην, είναι ή διασωθείσα επιγραφή, περί ής ανωτέρω έγένετο λόγος4. 

φ υ λ λ ο υ (άποθανόντος Μητροπολίτου Τριφυλίας κλπ.)έν τώ «Συνδέσμω», 1916, 
φΰλΛ. 267, σε λ. Π. " ' 

„ ,1 Χ Παπαδοπούλου Άοχιεπ. Αθηνών, Τσιορία τηο Εκ¬ 

κλησίας της Ελλάδος, Αλ σελ. 2. Πρβλ. Γ. Κόνιδα ρ η, α! Μητροπόλει καί 

αρχιεπίσκοποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυτών. Α' 67. 

- X ρ. ΪΤ α π α δ ο π ο ΰ λ ο υ, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 396. Πρβλ. Σ τ ε ψ. Γιαν- 

V ” ° ύ?\ °ν ’Α « X 1 ^ Συλλογή εγκυκλίων τής Ί. Συνόδου τής Εκκλησίας 
της Ελλάδος, σελ. 102* καί Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο ν, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 82. 

X ρ. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ή Εκκλησία Αθηνών, σελ. 30. Πρβλ. Λ. 

Καμπούρα γ λ ο υ3 Ιστορία τών Αθηναίων, Β'. σελ. 124* καί τά Σφζόμενα 

Εκκλησιαστικά Συγγράμματα Κωνσταντίνου τ ο ύ έ ξ Οίκο νό μ ω ν, 
. σελ. 6. Βλέπε προσέτι Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων Έ ά λ λ η κ α ί 

1Γ ο τ λ η, Ε', σελ. 48 ί, καί τά υπό Ν ο ε μ ή ς Ζ ω η ο ο ύ π α σ ά. έν Μ. Έγκυ- 

κ νοπαιδειμ, Τόμ. ΚΒλ, σελ. 13 — 14 γρ.χφβντα. Μέτιθι τά τού Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι- 

ν ι δ ο υ. εν «Τλισφ», 1868, σελ. 85. "Ορα Κώδικα Βουλ ή ς υπ’ άοιθ. 51. 

σελ. 168· καί Πρβλ. τά υπό τού Άρχιμ. ’,νδοέου Τριαντάφυλλου 
σημειωθεντα ένθ’ άνοοτ. φΰλ. 267. σελ. 11. 

Σάββας, δ στις συγκαταλέγεται μεταξύ τώ ν πρώτων Μητροπολιτώ ν Αθη¬ 

νών, αφ’ ής εποχής αύται προήχθησαν εις Μητρόπολιν, άρχικώς οπαδός ών τού 

Ιγνάτιου. Πατριαρχου Κων/λεως, μετεστράφη είτα εις φίλον τοΟ Φωτίου, λαβών 
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Καί τό τακτικόν του Παρισινού Κωδικός 1555Α τών μέσων τού ΙΗ'. 

αίώνος αναγράφει τήν Σκύρον μεταξύ τών υπό τον 5Αθηνών επισκοπών 

ύπ’ άριθ. στ'. Κ 

Κατά τήν τού Ιουστινιανού εποχήν ή Σκϋρος άπετέλει άναπόσπα- 

στον τής Επαρχίας ’Αχαΐας μέρος", έν ορ κατά τήν μεταγενεστέραν Βυ¬ 

ζαντινήν περίοδον ανήκε τω θέματι τού Αιγαίου Πέλαγους, ώς πληρο¬ 

φορούμενα εκ τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου 3. 

ΙΙλείονες πληροφορίαι περί τής έν γένει δράσεως τής έπισκοπής Σκύ¬ 

ρου μέχρι τούΙΓλ αίώνος έλλείπουσιν. 

Κατά τάς άρχάς τής έκατονταετηρίδος ταύτης αί ’Αθήναι, ως γνω¬ 

στόν, δίφκοϋντο υπό τών βαρώνων άο Ια Κοοίιο4 Κατά τήν περίοδον 

ταύτην, άπομακρυνθεντός τού Όρθοδόξου Μητροπολίτου Αθηνών, διά 
πράξεως τού επισκόπου "Ρώμης Ίννοκεντίου τού Γ'. (1198= 12 ί 0), έγκα- 

θιδρύθη έν αύταις 6 Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Βεράρδος5, ύφ’ δν υπήχθη 

ή έπισκοπή Σκύρου μετ’ άλλων τοιούτων. Ούτως ήκολουθήθη καί κατά, 

τούτο ή εκκλησιαστική τάξις ή επί τού Όρθοδόξου Μητροπολίτου κα- 

θιεροοθεισα. Καί ό μέν Παπαγεωργίου0 παρέχει ήμΐν τήν πληροφορίαν, 

δτι κατά τήν περίοδον ταύτην ή Σκύρος μετά τών επισκοπών Ψαρρών 

καί Χίου υπήχθη υπό τον Λατίνον αρχιεπίσκοπον Αθηνών, ό δέ Κων- 

σταντινίδης, άκολουθών τον περιηγητήν Μπρουζέν, δέχεται δτι ίδρύθη 

έπισκοπή έν αυτή, υπό επίσκοπον Λατίνον, υπαγόμενη υπό τον τής 

"Ρόδου 7. 

Κατά τον ΙΕλ αιώνα, όπως καί επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου, ή έπι- 

μέρος εις τήν επί τή άποκαταστάσει τούτου εις τον Πατριαρχικόν τής Κων/λεως 

θρόνον Σύνοδον, τού 879 συγγράψας μάλιστα πράξιν έπικυροϋσαν το κανονικόν 

καί νόμιμον τής εκλογής του. Μέτιθι Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής 

Εταιρίας τής Ελλάδος, Τόμ. Γ'.. σελ. 87. Πρβλ. Χρυσοστόμου Π α- 

π α δ ο π ο ύ λ υ ’Α ρ χ ι ε π. ’Α θ η ν ώ ν, Ή Εκκλησία Αθηνών, σελ. 32. 

ι Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Ένθ’ άνωτ. σελ. 102. Ιΐρβλ. Μ ε λ ε τ ί ο υ, Γεωγραφία 

σελ. 15. Βλ. *Ρ ά λ λ η κ α ί II ο τ λ ή, Ένθ’ άνωτ. σελ. 481. Μέτιθι, Η ί β γ ο ο 1 ί 8 

δγηοοάβπιιΐδ οι Νυΐθΐιΐθ θρίδοορ&Ιιιηπι 6.1.ο. σελ. 215, 257. 

3 Λ. Παπαγεωργίου ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 99. 

3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ ψ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, Περί θεμάτων, σελ 43 

(Βόνν.). Πρβλ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ. Ή νήσος Σκύρος, σελ. 101. 

1 Δ. Παπαγεωργίου, Ένθ’ άνωτ. σελ. 100. Πρβλ. Δελτίον τής 

Ιστορικής καί Έθνολ. Έταιρ. Γλ σελ. 48. 

® Χρυσοστόμου Παπαδοπο ύ λ ου Ά ρ χ ι ε π. Αθηνών» 

ΤΙ Εκκλησία Αθηνών, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 40. 

0 Ένθ’ άνωτ. σελ. 100. 

7 ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 74. 
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σκοπη αύτη μετά πέντε άλλων, δηλ. των Διαυλείας Ταλαντίου, " Ανδρου, 

Σάλίονος καί Μενδενίτζης 1 και πάλιν άπετέλει αναπόσπαστου της Μητρο- 

πό λείος ’ Αθηνών μέρος. '() Οιιί1·6ΐ άϋ 1π (τΐιίΐΐο^ίοι* πιστοποιεί τούτο, 

Παραδόξως δ μ. ως 6 λΥΗοίοΓ σημειοΐ, ότι «αί ’Αθήναι εΐσίν αρχιεπισκοπή, 

εις ήν υπάγονται αί έπισκοπαί Σαλιόνων Λεβαδείας, Βοδινίτσης καί Τα¬ 

λάντων» αποσιωπούν την επισκοπήν Σκύρου2, Έάν δεχθώμεν προς στιγ¬ 

μήν ο>ς εύσταθουσαν την πληροφορίαν ταύτην τού \νΐιο1οι·, πρέπει να 

εϊκάσωμεν δτι, ή Σκΰρος, άποσπασθεΐσα τής Μητροπόλεπος Αθηνών, ύπή- 

χδη άλλη Μητροπόλει. Τίνι όμως; Ούδαμόθεν άλλοθέν ποθεν εχομεν εϊ- 

δηοιν περί τοιαΰτης άποσπάοεοις κατ’ άκοκουθίαν 6 ΥΫΜοτ εύρίσκεται 
έν πλάνη. 

Κατά τούς χρόνους τής Ενετοκρατίας ή Σκύρος, μετά των νήσων 
Σκοπέλου, Σκιάθου, 1 ηνυυ καί Μύκονού, ύπήχθη υπό την δυναστείαν των 

ί κίζη 3, βραδυτερον δε αι Βορειοι Σποράδες ΰπηχθησαν υπό τον Λορέν- 

τζον Γιέπολο, προκρίνασαι την Ένετικήν κυριαρχίαν, υπό τον όρον τής 

έπικυρώσεως των αρχαίοιν αυτών προνομίων, άποδόσεως των ελευθεριών 
και διατηρησεως τού έν αύταις, από των αρχαιότατων χρόνων, διαμένον- 

τος επισκόπου ή Οί Ενετοί έχοντες θρησκευτικόν ενδιαφέρον έλασσον 

ή οί άλλοι Παπισταί, εστεργον εις τήν παραμονήν των Ελλήνων έπισκό- 

πων εις τάς υπ’αυτών κατεχομένας κτήσεις Δ Εντεύθεν εϊσήκουσαν καί 
την αίτησιν ταύτην των νησιωτών, καί ένέκρινον τά προνόμια, τάς αρ¬ 

χαίας αυτών ελευθερίας αποδόσαντες6. 

Έν σελιδι 112 τού Βλ Τόμου τής «Τστορίας τής Φραγκοκρατίας έν 

Έλλάδι» τού \¥. ΜϊΙΙογ άναφέρεται, δτι οί κάτοικοι τής Σκύρου, έχοντες 
επί κεφαλής τον επίσκοπον αυτών, προς τον άποσταλέντα Βενετόν επί¬ 

τροπον έςέθεσαν οποίας καταπιέσεις ύφίσταντο υπό τού τότε διοικητού 
αυτών ./ηοοΒο 8ίΐίαηαοιιο· άρα τότε ύπήρχεν ορθόδοξος επίσκοπος έν 

*■ Χρυσοστόμου Παπαδοπουλου *Λ ρ χ ι ε π. ’Α 0 ΐ| ν ώ ν, 

Ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, σελ. 13. Πρβλ. II. Ο ιπ ο π ι, Κενυε άε ΓΟ- 

τίεπί: Κ&Ιίπ. Α σελ. 315. Μέπΰι Δελτιον τής Ίπτορικιής καί Έθνολ. Έταιρ. σελ. 

•19. Βλ. Ά ρ χ. Ά ν 6 ο Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο υ, Ένθ άνο>τ. σελ. 11. 

2 Δ η μ- Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Ιστορία των Αθηναίων, 2, σελ. 127. 

3 \\Γ. Μ ί 1 1 6 τ, 'Ισιορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, σελ. 188. Πρβλ. 

Λ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ένθ’ άνο>τ. σελ. 101. Βλ. Μ ε λ ε τ ί ο υ, ’Ένθ’ άνωτ. 

σελ. 15 καί Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 103. 

4 \ν. Μ ί 1 1 ε γ. ” Ενθ’ άνωτ οβλ. 188. 

ύ \ν. Μ : 1 1 ε γ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 7. 
0 \ν. Μ Π I ε γ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 189 καί 104. Ε π. Λ ά ιιπ ρ ο υ, Ν. Έλλην. 

ΙΓ'. 117. 

Ή επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας. 11 ί 

Σκύροη δτι δέ τουλάχιστον ή επισκοπή Σκύρου διετηρήθη καθ’ δλην τήν 

μνημονευομένην τής Ένετικής κυριαρχίας περίοδον, δήλον γίνεται έκ τού 
γεγονότος δτι διασορζονται πληροφορίαι, πιστοποιούσαι τήν ύπαρξιν κατ’ 

αυτήν ορθοδόξου επισκόπου1. 

Άρχομένου όμως τού ΙΣΤ'. αίώνος ή Σκύρος μετά τινων άλλων νή- 

ν Σύρου, Πάτμου κλπ., υποτάσσεται τή Τουρκική Αύτοκρατορίςη κυ- 

ριευθεισα υπό τού ναυάρχου Χαϊρεδδίν Βαρβαοόσα, καταλύσαντος τέ- 

λεον τήν επί ταύτης κυριαρχίαν τών Ενετών 3. Έκτοτε μέχρι τής άπε- 

λευθερώσεως ή νήσος παρεμεινεν υπό τον Τρυρκικόν ζυγόν καί έκκλη- 

σιαστικώς διετέλει υπό τήν Μητρόπολιν Αθηνών 3. 

Γενομένης ειτα τής «ποκαταστάσεο.ις των έν Έλλάδι πραγμάτων, διά 

Β. Διατάγματος έκδοθέντος τή 20 Νοεμβρίου (2 Δεκεμβρίου) τού 1833, 

πάσαι αί έν Έλλάδι Μητροπόλεις καί έπισκοπαί ΰπεβιβάσθησαν εις επί¬ 

σκοπός διακριθείσας εις μονίμους καί προσωρινός ί. Τί Επισκοπή Σκύρου, 

μετά τής τής Καρύστου (ή Καρυστίας κληθείσης μετά ταύτα) έθεωρήθη 

ώς προσωρινή, ΐνα τψ 1841. ύπαχθή υπό τον Εύβοιας, καί ινα, άνασυ- 

σταθείσης διά τού Σ' Νόμου τού 1852 τής Επισκοπής Καρύστου, ύπαχθή 

καί πάλιν ταύτη Γ\ Κατά τό έτος όμως 1900, καταργηθείσης και αύθις 

τής Επισκοπή; Καρυστίας, ή Σκόρος ΰπήχθη υπό τον Χαλκίδαςβ. Τέλος 

από τής έπανιδρύσεως τής Επισκοπής Καρυστίας, κατά τό 1922, καί τής 
προαγωγής αυτής εις Μητρόπολιν, ή Επισκοπή Σκύρου ΰπήχθη ΰπ’ αυ¬ 

τήν, ΰφ’ ήν καί μέχρι σήμερον διατελεΐ 

1 Δ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 129. Βλ. Ί α> ά ν. Φ ρ αγ κ ο ύ- 

λ α, Ή Επισκοπή Σκιάθου διά μέσου των αιώνων, έν Έπ. Έτ. Βυξ. Σπουό., ΙΑ'. 

109. 

Ί. X ά μ μ ε ρ, ^Ιστορία της "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Τόμ. Δλ, σελ, 73 

καί 88. Πρβλ. \¥. Μ ί Π ο γ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 412. 

5 Ίδιαζούσης προσοχής άμα καί έρεύνης τυγχάνει τό υπό τού Μ Κωνσταν- 

τινίδου άναφερόμενον, δτι εις τήν Σκύρον έκκλησιαστικώς ύπήγοντο ή Χίος καί 

τά Ψαρρά. Ένθ’ άνωτ. σελ. 101. 

4 1 ω ά ν. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 110. Βλ. Στεφ. Γ ι α ν ν ο - 

π ούλου Ά ρ χ ι μ., Συλλογή εγκυκλίων τής Π. Συνόδου τής Εκκλησίας τής 
1 Ρ.λλάδος σελ. 103. 

5 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. Αθηνών, 

Ηστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος σελ. 420. Βλ. ΓΡ ά λ λ η κ α ί Π ο τ λ ή, 

’Ένθ’ άνωτ. Τόμ. Ε'. σελ. 592. "Ορα Κωνσταντίνου Οικονόμου, 

έ ξ Ο I κ ο ν ό μ ω ν, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 647 και *Έ κ κ λ η σ ί α ς» τόμ. ΙΑ'. 39 

σελ. 308—309. 

6 Σ τ ε φ. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ Ά ρ χ ι μ., ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 92 καί 110. 

7 «’Ε κ κ λ η σ ί α», ’Ένθ ’ άνωτ. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ'. 

Κατάλογος των γνωστών Επισκόπων Σκύρου. 

Είρηναΐος (343). Πρώτος γνωστός ήμιν Επίσκοπος Σκΰρου είναι 6 

Ειρηναίος, δστις φέρεται ώς μετασχών των εργασιών τής εν Σαρδικη τφ 

343 μ. X. συνελθοΰσης Συνόδου1. Ό Εο ζ)ίΐΐ6η2 σχετικώς έν τφ έργω 
του λέγει1 Ιγ6Π3.6ιι5· βρίδίοΐο.© οοποίΐπ δαπϋοοιίδί^ αά ΕοοΙεδΠδ 5ΐι1> 

δΟΠρΙΐΙδ Ιοο'ίΐΠΓ ΙΓ6Π3.6Ι15 Αθ1ΐ3Ϊ3. . . . όε 5ο>*γο. 

Σάββας (980). Ουδαμόθεν άλλοθεν γνωρίζομεν τό όνομα του Επι¬ 

σκόπου τοΰτου είμή εκ τής προμνημϋνευθείσης επιγραφής τής Επισκο¬ 

πής. 

3Ιωακείμ (1453). Και τον Επίσκοπον τούτον γνωρίζομεν έκ του ΰπ’ 

άριθ. 127 κωδικός τής έν ’Άθωνι Ίεράς τοχ3 Δοχειαρίου Μονής, ούτινος 
φέρεται και ώς βιβλιογράφος 3. 

Μακάριος (1497). Τελευτώντος του ΙΕ'. αιώνος τον θρόνον τής Επι¬ 

σκοπής ταυτης κατέχει ό Μακάριος, δν ό Παπαγεωργίου 4 θεωρεί ιός ζή- 

σαντα μέχρι του 1525/11 γνώμη όμως αυτή δεν φαίνεται ορθή, καθ’ δσον 

εν εγγράφω του 1515 αναγράφεται ώς Επίσκοπος Σκΰρου ό εκ τής νή¬ 

σου ταυτης έλκων την καταγωγήν 

Συμεών (15’δ—-1526). Οΰτος, ως ο ίδιος αναφέρει, ήτο «γέννημα και 

θρέμμα τής αυτής πόλεως» χρηματίσας πνευματικός αυτής πατήρ επί πολ¬ 

λά έτη, «χρόνους πολλούς*. Ό άνήρ, ώς πληροφοροΰμεθα καί έξ άλλων 

εγγράφων, ου μόνον ήσχολειτο μέ τάς καθαρώς έκκλησιαστικάς αυτού 
υποθέσεις, άλλα καί μέ έργα φΰσεοις κοινωνικής, σχέσιν έχοντα μέ την 

καθόλου πρόοδον των κατοίκων. Ή κοινωνική αΰτου δράσις διαφαίνεται 

καί έξ αποσπάσματος εγγράφου 5 έχοντος ούτως « . .. 21 Σεπτεμ¬ 

βρίου 1515. Ή Γερουσία αποκρίνεται οαηι Οοΐΐε^ίο ποβΙγο εις τά υπό 

τής κοινότητος τής Σκΰρου διά του Επισκόπου Κ[ον]ρ3ρ3.3 δΐπιεοπ καί 

1 Μ 8 π 8 ί, Ένθ* άνωτ. σελ. 47. Πρβλ. άρχ. Ά ν δ ρ. Τ ρ ι α ν τ α φ ΰ λ - 

λ ο υ. Ένθ’ άνωτ. σελ. 11. 

5 Ο γ ί ε η.5 Ο 1ι γ ί 8 ι ί α η η 3; σελ. 232 καί 233. 

3 Δ. Παπαγεωργίου. Ένθ’ άνωτ. σελ. 129. Μέτιθι Σ. Α ά μ π ρ ο υ, 

Ν. Έλληνομνήμων ΙΕ'. σελ. 331. 

* Ένθ’ άνωτ. σελ. 130. 

δ 2 π υ ρ. Λ ά μ π ρ ο υ, Ν. Έλληνομνήμων τόμ. Γ. σελ. 352. 

*ίΐ επισκοπή Σκάρου άνά τους αίώνας. 

του γέροντος Τωάννου ΜίΠοη&ΐαδ (Μυλωνάτου; Μυλωνά ;) ΰποβληθέντα 
εννέα καταστατικά γράμματα (οαρϊΐοΐί). Άναφέρονται δέ ταΰτα εις σι¬ 

τηρά καί κτήνη, εκλογήν πρωθιερέως καί γερόντευν, διατίμησιν έργων διο- 

χετεΰσεως, διατάξεις περί τής Ιοπτα πονο (Νέου Πΰργου;) καί τής Ιοοα 
(Ιοί Βοΐ'Ο'ο, αΰτοκρατορικά προνόμια όπλα κ.λ.π.» Α, 

Γαβριήλ (1568—1569). Έγγραφα ιδιωτικής φΰσεως των ετών 1567 

καί 1569 άναγράφουσι τούτον ώς ποιμενάρχην τής νήσου. Πότε παρητή- 

θη του θρόνου ή άπέθανεν άγνοοΰμεν. Πάντως κατά τό 1576 Επίσκο¬ 

πος ταυτης είναι ό 

Ιωσήφ (1576). Τό όνομα του άνδρός τοΰτου μνημονεύεται έν τφ 
μνησθέντι συγγράμματι του Κο ζ)αίοη 2. 

Οΰτος συνεδέετο στενώς, ώς έμφαίνεται έκ των σχετικών αΰτου επι¬ 

στολών, μέ τον Προιτονοτάριον τής Μ. του Χρίστου Εκκλησίας Θεοδόσιον 
Ζυγομαλά ν, ον άποκαλει «ένδοξό τατον όμού καί περιφανέστατον καί πά_ 

ση αρετή καί φρονήσει μυρίως κεκοσμημένον». Ό Επίσκοπος οΰτος, έπι- 

θυμών δ πως μεταβή εις Κωνσταντινοΰπολιν «προς τον ήμών Δεσπότην 

καί Οικουμενικόν Πατριάρχην» 56 υποθέσεις τής επαρχίας αΰτου, παρε- 

κάλεσε τον Ζυγομαλάν, ινα εΰμενώς ένεργήση υπέρ επιτυχίας του δι’ ον 
άναφέρεται προς αυτόν σκοπού 

1 Κατά τους χρόνους τοΰτου, έπήλθε διαφωΛ'ία μεταξύ Έ ισκόπου καί Οικο¬ 

νόμου. δηλ. ηγουμένου τής ρηθείσης Ιερ. του "Αγίου Γεωργίου Μονής. "Υπήρχε δη¬ 

λονότι συνήθεια, ινα, ό κατά καιρούς Οικονόμος τού Μετοχιού τοΰτου, όίδη δωρεάς 

τινας εις τον Επίσκοπον κατά την εορτήν τής Παναγίας (Κοιμήσεως τής Θεοτό¬ 

κου), έτ3 όνόματι τής οποίας έώρταζεν ό Επισκοπικός ναός. Παρά ταΰτα δμως υπό 

των μοναχών δεν έτηρεΐτο ή συνήθεια αύτη. Εντεύθεν καί αί μεταξύ τού έκάστο- 

τε Επισκόπου καί τούτων έριδες. Έπισκοπεΰοντος τού Συμεώνος, ή ΰποβόσκουσα 

έρις ένετάθη τοσούτον, ώστε «δύο μοναχοί τής Λαύρας, ό "Ιερομόναχος Θεόκτι- 

στος καί πρφην ηγούμενος τής "Αγίας Λαύρας καί μοναχός Θεοστήρικτος» άνη- 

νέχθησαν τώ Μητροπολίτη Αθηνών, εις ού την πνευματικήν δικαιοδοσίαν ύπήγετο 

ό Σκύρου, προς έπίλυσιν των διαφορών αυτών. Φαίνεται όμως, ότι ή ύπ’ αυτού 

δοθεϊσα λύσις δεν έπέφερε τά προσδοκώ μένα αποτελέσμ ατα, διότι έκ τού αυτού 

κωδικός τής 'Ιεράς τού "Αγίου Γεωργίου Μονής πληροφοροΰμεθα, ότι ό έπιδαοκύ- 

μενος συμβιβασμός έπήλθε διά τής άπ5 ευθείας μεταξύ των αντίδικων συνεννοή- 

σεως. 

2 Ένθ’ άνωτ. σελ. 232 καί 233. 

° Αί δύο αυτού έπιστολαί ώς καί έτέρα ίερέως τίνος, Σταματίου ονομαζόμε¬ 

νου, καί επικαλούμενου, δΓ ΰπόθεσιν κτηματικής φΰσεως, την συναντίληηπν καί αρω¬ 

γήν «τού ποθεινότατου καί κατά πάντα ήγαπημένου αΰθέντου καί αδελφού» (εν¬ 

νοεί τον Ζυγομαλάν) εΰρηνται έν τή Τατοο^Γαοοώ. τού Κρουσίου βιβλ. III σελ. 315 

—318 άναδημοσιευθεΐσαι καί υπό τού Παπαγεωργίου έν τφ μνησθέντι αυτού έργιρ 

σελ. 130—132 Μέτιθι Ε 6 £) ιι ί β η, "Ενθ. άνοοτ. λέγοντα «δ&οοιιΐο άοοΐηο εοχίο 

Ιαβθηΐο δεάβόειί: Ιοεορίι ορϊεοοριιε δόγη, 0113113 ερίδίοΐ&δ άιιεδ 3.ά Τΐιεοάοδίιιιη Ζγ- 

£οιηαΙίΐιτι ρτοέοιιοε&Γίιιπι βοοΙεδίαΘ ΟοηδΙ&ηΙϊηοροΙθ&ηίΐε . . . . » 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ* ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ' 8 



114 Άρχφ. Βασι λείου 'Λτέση 

Ποία ή αφορμή τής μεταβάσεως του του ε!ς Κωνσταντινούπολή αγνο¬ 

ούμε ν'* αλλ? ουδέ καί έκ των προς τον Ζυγομαλαν άπευθυνθεισών αυτού 

επιστολών δυνάμεθα νά εικάσω μέν τι. Καί αναφέρει μέν δτι «πειρασμός* 

πολύς ευρε τούτον, τις δμιος ούτος άγνοοΰμεν. 

Τούτον διεδέξατο 6 

Νεόφντος (1612) Ούτος έποφθαλμιών την πλουσιωτέραν Επισκοπήν 
Ανδρου, επέτυχε την μετάθεσίν του εκεί. Γράμμα τού Οικουμενικού Πα- 

τριάρχου Τιμοθέου (1612—1620) χρονολογούμενου τφ 1612, αναφέρει τί- 

νι τροπφ καθηρεθη ο Άνδρου Βενιαμίν, αίτια τού Σκύρου Νεοφύτου 
Κατ αυτό. «Ει καί άλλα πολλά προέβησαν και έγένετο απερίσκεπτους επί 

των ημερών τού προ ημών πατριάρχου κυρ Νεοφύτου, άλλα μάλλον τιύν 

άλλων τούτο τό κατά τού Επισκόπου "Ανδρου υπερέχει* καί γάρ τού πτιο- 

χού Βενιαμίν άταράχως διάγοντος έν τή επαρχία αυτού, καί ειρηνικού δν- 

τος μετά τού γέροντος αυτού ίεροοτάτου προρην Αθηνών κυρ Άνθιμου1 * 3, 

ό Πατριάρχης εκείνος κυρ Νεόφυτος-, ευρών τον ποτέ Σκύρου, όνόματι 
καί αυτόν Νεόφυτόν, όρεγομενον καί διψούν τα τής Επισκοπής ταύτης "Αν¬ 

δρου, έλαβε παρ’ αυτού φλωρία δσα ήθέλησε καί πρώτον μέν, μή ούσης 

συνόδου τελείας αρχιερατικής, καθαίρεσιν κατά τού Άνδρου κυρ Βενια¬ 

μίν παρα κανόνας κατεψηφίσατο.έπειτα δέ δι? οίκειοχείρου αυτού 

γράμματος, διεμηνυσε τφ ίερωτάτφ» αύτώ Αθηνών συνάςαι τούς ύπ’ αυ¬ 

τόν επισκόπους, εις τό άναπληριοθήναι τον δωδέκατον αριθμόν τής συν¬ 

όδου καί βεβαιιοθήναι την έκφωνηθείσαν καθαίρεσιν, καί ειτα λόγο) με- 

ταθεσεως αποκαταστήναι αυτόν τον Σκύρου Νεόφυτόν επίσκοπον "Αν- 

δρου, ώς ψηφισθέντα καί έκλεγέντα δήθεν παρ’ αυτού, δπερ καί έγένετο, 

μή δυναμένου άντειπείν τού μητροπολίτου Αθηνών ...... 

Επειδή όμως « . . . . πάντα ταύτα κακώς καί παρά κανόνας έγένον- 

το.ή μετριότης ημών, γνώμη κοινή Συνοδική τού τε μακαριοιτάτου 
καί σοφωτάτου πάπα καί πατριάρχου Αλεξάνδρειάς καί κριτού Οικουμέ¬ 

νης κυρ Κυρίλλου, καί των παρατυχόντιον ίερωτάτων άρχιερέο>ν. 

άποφαίνεται έν 'Λγίφ Πνεύματι, Γνα ό μέν θεοφιλέστατος κυρ Βενιαμίν 

(ί>ς παρά κανόνας καθαιρεθείς, ειη συγκεχωρημένος καί λελυμένος τής 
κατ’ αυτού καθαιρέσεως.ονομάζεται γνήσιος καί καθολικός Έπί- μ 

σκοπος "Ανδρου, ώς καί πρότερον, μενούσης άκυρου καί άνισχύρου τής 

1 X ρ υ σ ο ο τ ό μ ο υ ΙΙαπαδοποΰλου Ά ρ χ ι ε π. Αθηνών, 

Ή Εκκλησία * Αθηνών σελ. 111. 

3 Μητροπολίτη; "Αθηνών (1596—1602)* έξελέγη μετά ταΰτα Οικουμενικός Πα¬ 

τριάρχης. δις πατριαρχεύσας. τό πρώτον από τέλους Φεβρουάριου 1602 μεχρις αρ¬ 

χών .1.603 καί τό δεύτερον, από των αρχών 1608 μεχρις ^Οκτωβρίου 1612. Πρβλ. 

Γεννάδιο υ, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως Φωτίειος Βιβλιοθήκη, Α\ σελ. 209.. 

Ή επισκοπή Σκύρου «νά τούς αιώνας. 115 

οπω», δήποτε εκορωνηιίεισης καθαιρεσεως ....... ο δε ποοοοηθείς ποτέ 
Σκύρου Νεόφυτος, (ος μηδεμίαν μετοχήν έχοιν έν τή επαρχία αυτή "Αν¬ 

δρου μακράν άπέχη άπ1 αυτής.1. 

Έν τφ άρχείω τής Τέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος εύ- 

ρηται «Κατάλογος Βιβλιοθήκης τής έν τή Τέρα Μητροπόλει Καρυστίας 

Τέρας Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής έπιλεγομένης Μάντζαρι 
συνταχθείς μέν τώ 1916 υπό τού τότε Τεροκήρυκος παρά τή Επισκοπή 

Χαλκίδος καί Καρυστίας διακόνου Αντωνίου Ν. Πολίτου (νυν Μητροπο¬ 

λίτου Ηλείας) καθαρογραφηθεις δέ υπό τού αυτού έν τή έ'δρρ. τής Θεο- 

σιόστου Μητροπόλεως αυτού Πύργφ τή 29-9-29». 

Έν φ. 256α τού μοναδικού κόίδικος τής είρημένης μονής φέρεται το 
έξης σημείωμα «γ ο ταπεινός επίσκοπος σκύρου Νεόφυτος» έξ οΰ δυνά- 

μεάα νά είκάσωμεν, δτι ό Επίσκοπος ούτος τής Σκύρου είναι ό γραφεύς 
τού κωδικός τούτου». 

Εν τή 6 σελίδι τού αυτού καταλόγου ό Σεβασμιώτατος αναφέρει τά 

κάτωθι* « Εν τφ καταλόγω των Πατριαρχών τής Κοινσταντινουπόλεως 

πρώτον τάσσει τον Στάχυν . . . . ώς κστ'. αριθμεί τον Νεόφυτον, περί οΰ 
λέγει Νεόφυτος Μητροπολίτης Αθηνών έξεβλήθη (διαδεξάμενος τον βλ 

πατριαρχεύσαντα Ματθαίον τον από Τωαννίνων).». «Ή ομωνυ¬ 

μία τού Επισκόπου Σκυρου προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Νεόφυ¬ 

τον, τον άπό Αθηνών, εις οΰ την δικαιοδοσίαν ΰπήγετο προ τής προαγω- 

γής του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον, ένισχύει την γνώμην ημών δτι γρα¬ 

φεύς τού παρόντος κωδικός είναι ό Σκύρου Νεόφυτος, δστις ήτο ήδη Επί¬ 

σκοπος Σκύρου τφ 1ΟΊ2 καί έξηκολούθησεν έπισκοπεύων καί μέχρι τού 
1608». 

Η γνώμη τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου άποφαινομένου τον 
Σκυρου Νεόφυτον γραφεα τού μοναδικού τούτου χειρογράφου τής ρηθεί- 

σης Ιεράς Μονής, φαίνεται πιθανή* νομίζομεν όμως δτι τά χρονικά όρια 

της Επισκοπικής αυτού έν τή νησφ ζωής δέν συμφωνούσι προς τά ιστο¬ 

ρικά δεδόμενα. 

Ιόν Νεόφυτον, μετατεθέντα εις τήν Επισκοπήν "Ανδρου, «ώς ψηφι- 

σθέντα καί εκλεγέντα» άποφάσει τού ομωνύμου αΰτφ Πατριάρχου, διε~ 
δέξατο ό 

1 Τό γράμ.μα τούτο ευρηται κατακεχωρισμένον έν τοις Μνημείοις τής ίστο- 

ρί«ς των Αθηναιο>ν» τόμ. Γ . σελ. 360 του Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ άναδημοσιευθέν 

και υπό τοΰ Παπαγεωργίου έν τφ μνησθέντι αυτοΰ έργω σελ. 132. Σχετι- 

κώς προς τον Ανδρου Βενιαμίν καί τον Σκύρου Νεόφυτον δρα επισκοπικούς κα¬ 

ταλόγους "Άνδρου Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπ. ΙΒ'. σελ. 160. 
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Μεθόδιος. (1034) άποθανών τφ 1030 ι. 

Μέχρι τής πληροίσεως τοϋ θρόνου τής Σκόρου (V έτέρου Επισκόπου, 

πολλά άπάδοντα τή εκκλησιαστική εύπρεπεία έλαβον χιό ρ αν, έν τή παροι¬ 

κία ταυ τη. Ιΐατριαρχοΰντος τό τέταρτον (1030 - 1034) Κυρίλλου του Λου- 

κάρεως, έξεδόθη γράμμα τοΰτου, όπόθεσιν έχον την άναγνώρισιν Σκευο- 

ψόλακός τίνος έκ Σκόρου. Μετά τον θάνατον δηλονότι του Μεθοδίου «καί 

τής Επισκοπής μεινάσης προστάτου χωρίς» ό ίερευς Λινάρδος άνηνέχθη 
«γνά>μη καί θελήσει τοϋ έκείσε ποιμνίου» εις τον κυρίαρχον αυτού Μη¬ 

τροπολίτην Αθηνών Θεοφάνην τον Β' (1020—1633)- παρακαλών, ϊνα 

χειροτόνηση τούτον Επίσκοπον Σκόρου. Ούτος όμως, ού μόνον δεν ικα¬ 

νοποίησε την επιθυμίαν τού άνενεχθέντος, άλλ9 έχορήγησε το μέν όφφί- 

πιον τού Σακελλαρίου εις τον άχοι τούδε Σκευοφύλακα Γεώργιον, τό δέ 
τού Σκευοφΰλακος εις τον πρωτέκδικον Εμμανουήλ τού Σταλίου. Αί τοι- 

αύται υπό τοϋ Μητροπολίτου Αθηνών έπενεχθεΐσαι μεταβολαί έν τή 

διοικήσει τής Επισκοπής ταυτης προύκάλεσαν την δυσαρέσκειαν ένίων 
κατοίκων. Ταυτης έπωφεληθείς ό ίερευς Εμμανουήλ «τοϋπίκλην Βερζί- 

λιας» .... «καί θέλων κακώς καί παρά κανόνας τού Σκευοφύλακας τού 

όφφικίου δράξασθαι, μηχανή τε δολία χρησάμενος άπέστειλεν εις τά ώδε 

τον Μανουήλ τής Φλωρέντζας, εϊπόντα είναι τό όφφίκιον αυτό.κε¬ 

νόν καί άνήκειν αυτω λαβείν . . . . καί έκτοτε μέχρι τούδε διαφοραί αν ή- ; 

κεστοι καί άλληλομαχίαι εγένοντο έν εκείνη τή επαρχία.» Ό Πα¬ 

τριάρχη; όμως «άποφαίνεται.ΐνα από τού νυν καί εις τό εξής, ό μέν 

ευλαβέστατος ούτος πρεσβυτέρας κυρ Εμμανουήλ Στανίλης εϊη καί κα* 

λοίτο πρεσβυτέρας τής αυτής Επισκοπής Σκόρου, ώς μονίμως καί κανό- 

νικώ; την σφραγίδα ταυτην εΙληφο>; καί τιμάται καί άγαπάται παρά πάν¬ 

των των εκεί ιερωμένων καί λαϊκών, μάλιστα δέ τού κατά τόπον ’.Λρχιε- 

Γ>«α)ς; τού τε νυν καί των μετέπειτα μηδενός τού λοιπού τολμήσοντος έναν- 

τιωθήναι αυτω κατά τι έν αργία άσυγγνο>στω καί άφορισμφ άλΰτψ 6 δέ 
διαληφθείς παπά Εμμανουήλ τοϋ Βερτζίλια εί θελήσειε αϋθις έπερειδό- 

μενος τή ϊσχυί τού κατ’ απάτην δοθέντος εκείνου γράμματος, ένοχλήσαι 
τουτω τω σκευοφυλακι καί διασεΐσαι καί σκάνδαλόν τι διεγεΐοαι ...... 

καί καθαιοέσει εϊη.ούτως άπεφηνάμεθα καί μή άλλως γένοιτο έξ 
άποψάσεως.όσα δέ γράμματα έχει ο διαληφθείς παπά Εμμανουήλ 
τού Βερτζίλια έναντιοόμενα τφ παρόντι.άκυρα έστωσαν καί ανί¬ 

σχυρα καί εις οϋδέν λογιζόμενα. "Εστω οΰν Σκευοφΰλαξ Σκόρου ό ΙΤ«- 

1 Δ, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ένθ. άνωτ. σελ. 134. 

* Χρυσοστόμου Παπαδοπου λ ου *Α ρ χ ι ε π. Αθηνών Ή 
Εκκλησία 1 Αθηνών, σελ. 111. 
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αά-Έμμανουήλ τ°ό Στανίλη, ό δέ Παπά-Έμμανουήλ τού Βερτζίλια άπε- 

χέτω από τού όφφικίου ώς άνωθεν.».1 

Τον Μεθόδιον άποθανόντα διεδέξατο ό 
Μακάριος “ (1636) ούτινος διάδοχος έγένετο ό 

Γαβριήλ 1 640, 1649, υπογραφών εις ιδιωτικά έγγραφα των ετών 
1640 καί 1649 ώς «Επίσκοπος Σκόρου». 

Έξ άφιερωτικοϋ έγγραφου ουνταχθέντος τό έτος 1660 επί παρουσία 

«τοϋ Επισκόπου κυρίου Θεοδοσίου», βλέπομεν ότι πνευματικός αρχών τής 
νήσου εκείνης είναι ό 

Θεοδόσιος (1660). 

Έν έγγραφοι; Ιδιωτι-κοις τού έτους 1673 ώς Επίσκοπος τής παροι¬ 

κίας Σκόρου φέρεται 6 

Ίωάοαφ (1673), δν διεδέξατο ο 
Θεοδόσιοςκαί τούτον ό 

Μεΰ'όδιος(1675, 1681). Έπί Πατριάρχου Παρθενίου Δλ τού Μογιλά- 

λου 1 πατριαρχούντος τό τέταρτον (από 1ης Τανουαρίου 1675-29 Ιουλίου 

1676) έχομεν «υπόμνημα Επισκόπου Σκόρου τής Μητροπόλεω; Αθηνών 

εις τον Μεθόδιον, αντί τού άποθανόντος Θεοδοσίου 5»* αλλά καί είς ιδιω¬ 

τικά έγγραφα των ετών 1682 καί 1684, φέρεται ό>ς επίσκοπος ό ρηθείς 
Μεθόδιος, ούτινος διάδοχος τυγχάνει 6 

Γερμανός (1686) Έν διαθήκη μοναχού Αθανασίου έκ Μύκονού κα¬ 

ταγόμενου, τής Τ. τού ώΑγίου Γεωργίου Μονής, χρονολογούμενη δέ από 

«1686 Αύγουστου 29» φέρεται <ύς επίσκοπος ό Γερμανός6. Τούτον διεδέ- 

ξατο ό 

Καλλίνικος (1700—1708) Έκ των μέχρις ημών διασωθέντων εγγρά¬ 

φων των όμιλοόντων περί τοϋ άνδρός τούτου συμπεραίνομεν δτι ούτος 

επεσκόπευσεν έν Σκΰρφ κατά τά έτη 1700—1708. 

Τούτον άποθανόντα διεδέξατο τώ αύτφ ετει ό κατά τήν 16ην Α ύ¬ 

γουστου χειροτονηθείς 

•Δ. Καμπούρογλου, Ένθ’άνωτ. Β' σελ. 277—288. Πρβλ. Δ. Π α - 

π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ’Ένθ. άνωτ. σελ. 134—136. 

2 Λ. Καμπούρογλο υ. ’Ένθ5 άνωτ. σελ. 254 Πρβλ. Λ. Π α π α γ ε ω ρ- 

γιου, ’Ένθ* άνωτ. σελ. 136. 

3 Λ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ’Ένθ. άνωτ. σελ. 136. 

4 Γενναδίου Ή λ ι ο υ πό λ ε ω ς, ’Ένθ. άνωτ. σελ. 213. 

δ Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Γ'. σελ. 600. Πρβλ. Δ. Παπαγεωρ- 

γ ί ο υ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 136—137. 

6 Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Κατάλογος τής συλλογής Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Έπετ. 

Έταιρ. Βυξ. Σπουδ, ΙΓ'. 244, 
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Γαβριήλ (1708). Ό 1^6 ζ>υ.Ϊ6η εις τό άναφερθέν αυτού έ'ργον 1 μνη¬ 

μονεύουν των Ειρηναίου καί Ιωσήφ ώς επισκόπων Σκύρου, προσθέτει καί 
τοδε « Αππο 1708. δόγη ίπ5ΐι1α6 Οταοοί πΐιι$ ορίδοοριιε Κοηιαηαη οοηι- 

ηααηϊοπεη ίονεΟαί; Κ. Κ. Ρ. Ρ. Οαρηοΐηοηπη αιπδ 61 ορβτα» ήτοι «εν 

ετει 1708 ότής^ νήσου Σκύρου κατά τό των Ελλήνων δόγμα επίσκοπος 
ΰπέθαλπε την τής Ρώμης ενωσιν, φροντίσι καί ένεργεία των αίδεσ. πα- 
τερών Κάπουκίνοχν». 

Τοϊς πάσι γνωστόν τυγχάνει, δτι ή Παπική εκκλησία, έπαχφελουμένη 
των δυσμενών συνθηκών τής Ανατολικής ημών Όρθοδόξου Εκκλησίας, 

κατά τούς χρόνους τής Ρνετικής καί 1 ουρκικής, ιδία, κατοχής, ένήργει, συν 
τοΐς άλλοις, καί δια των μοναχικών τμημάτων, προσηλυτισμόν. 

Εις την ενέργειαν ταύτην τού επισκόπου 'Ρώμης μεγάλως συνέβαλον 

οι Ίησουίται2, ούς τελευτώντος τού ΙΖ' αίώνος, διεδέχθησαν οί Κάπου- 

κινοι, ίδρύσαντες εν ’Αθήναις καί Μονήν, περί την οποίαν συνεκεντρο')- 

θησαν πάντες οί ομόφρονες αυτών, έξ ής κατηύθυναν τάς προσηλυτιστώ 
κάς αυτών ένεργείας 3 *. Λαμβανομένου δ’ύπ’ όψιν, δτι καί κατά τον αιώνα 
τούτον η Σκύρος ύπήγετο υπό τον Αθηνών, ή δέ Παπική Εκκλησία ηκο- 

λούθει την εν τή Ορθοδοξορ Έκκλησίρ: επικρατούσαν τάξιν, ή δράσις των 

Καπουκίνων θά έπεξετάθη καί εις την νήσον ταύτην, τοσούτφ μάλλον 
καθόσον έγκαθίδρυσαν καί όμόφρονα αύτών επίσκοπον, εδρεύοντα εν τή 

ακροπολε^ι . Παράδοσίς τις μάλιστα αναφέρει, δτι, έγκατασταθέντος τού 

Λ^ατίνου επισκόπου επί τής Άκροπόλεως, οί δρθοδοξούντες κάτοικοι αυ¬ 

τής μετά τού επισκόπου καί τού ύπ’ αυτόν κλήρου, κατήλθον ταύτης, οί- 

κοδομήσαντες εις μικράν απ’ αυτής άπόστασιν νέαν κωμόπολιν, έπεκτα- 

θεισαν εκτοτε, καί νέαν Εκκλησίαν άνεγείραντες επ’ δνόματι τού Τίμιου 
Προδρόμου, άχρι σήμερον σφζομένην δ. 

'°β ΤουηκΙοτ* έπισπεφθείς την νήσον, άρχομένου τού ΙΗ'. αίώνος, 

εν τφ ύπ’ αυτού συγγραφέντι έργφ «Υοδα Γεναπί», λέγει συν άλ- 

1 Ένθ’ άνωτ. σε λ. 232 καί 233. 

. _ * Δραστηρίως προς προσηλυτισμόν κατά του ΙΗ'. αιώνα είργασθη έν Σκοπέ- 

λιο δ Ιησουίτης Ρτίίηςοίδ ΒπιοοηιιίβΓ, δεν είναι δ’απίθανο ν οιαος νά έπεξέτεινε 
καί εις Σκυρον τάς προσηλυτιστικές του ένεργείας. Βλ. Θρησκευτικήν καί. Χριστια¬ 

νικήν Εγκυκλοπαίδειαν. Τόμ. Βλ Τεΰχ. 14 σελ. 2 καί έξης. 

Βλ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η ν, Έν «Χριστιανική καί Θρησκευτική Εγκυκλοπαί¬ 
δεια». Τόμ. Γλ Τεΰχ. 21 σελ. 335. 

" Μ Κ «ο ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 74. 

5 Λ.ΙΙαπαγεωργίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 128. Πρβλ. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο- 

Υ λ ου ν έν «Μνημείοις της Ιστορίας των Αθηναίων», τόμ. Γλ σελ. 5, 
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λοις, δτι ό ορθόδοξος επίσκοπος τής εποχής εκείνης ήτο πάμπτωχος καί 
|'ζη εξ ελεημοσύνης1. 

Έάν άναλογισθή τις, οτι οί ορθόδοξοι κάτοικοι τής νήσου θά ύφί- 

σταντο πιέσεις έκ μέρους των Λατίνων καί δήμευσιν αναμφιβόλους τα>ν 

περιουσιών των μονών ;ί και τής έπισκοπής τής έχούσης άρκετάς προσό¬ 

δους, είναι φυσικόν νά άχθη εις τό συμπέρασμα δτι, ο,τε επίσκοπος καί ό 
κλήρος αυτής θά εύρίσκοντο εις δυσάρεστον οικονομικήν κατάστασιν. Έκ 

τούτου δμοος δεν έπεται, οτι ό επίσκοπος έζη έξ ελεημοσύνης, ώς διατεί¬ 

νεται ό περί ού πρόκειται περιηγητής. Φαίνεται οτι ό ΤοιιπιβίοΓΐ:, μή εί- 

δό)ς τά έθιμα τής νήσου, θά έθεώρει τά υπό των Χριστιανών προσφερό- 

μεν'α δώρα τω επισκόπου, ως ελεημοσύνην. 

'Η ύπόθεσις δτι ό Γαβριήλ, ένεκα πενίας, ύπέθαλπε τάς ένεργείας 
των Παπικών, φαίνεται ήμΐν λίαν παρακεκινδυνευμένη. Τοιαύτη συμπε¬ 

ριφορά τού ιεράρχου, οΰσα ά'ντικρυς αντίθετος προς τά αισθήματα τ<ύν 
κατοίκοχν, θά διήγειρε τάς διαμαρτυρίας αύτών καί θά διέκοπτε την έκ 
μέρους των οικονομικήν ένίσχυσίν του, δπερ θά ήτο ασύμφορο ν εις τον 

επίσκοπον. 

Φρονώ, δτι δ τε Γε ζΐαίβη 3 καί ό Τοιιτιιείοτί δεν στηρίζονται επί 

τής πραγματικότητος, άλλ’ δτι οί Καπουκινοι, έγκατασταθέντες έν Σκύ- 

ρφ προς προσηλυτιστικούς σκοπούς, άπέτυχον, τού τε ποιμένας καί των 
ποιμαινομένιον μή έπηρεασδέντων έκ των ενεργειών αύτών. 

Τού Γαβριήλ άποθανόντος, διάδοχος αυτού έγένετο ό 
Γρ?]γόριος (1721—1727). Τον επισκοπικόν θρόνον τής Σκύρου κατά 

τό 1721 κατέχει ό Γρηγόριος, παραμείνας μέχρι τού 1727, δτε, προαχθείς, 

μετετέθη εις την μητρόπολιν Χαλεπίου 1 «γνώμη κοινή τε τού Οικουμε¬ 

νικού Πατριάρχου καί τής περί αυτού θείας καί Τέρας των ’ Αρχιερέα) ν 

Συνόδου». Έκ τού σχετικού εγγράφου πληροφορούμεθα, δτι μετά την 

προαγωγήν του εις Μητροπολίτην Χαλεπίου ό Γρηγόριος έπεζήτει, ΐνα 

διαδέξηται τούτον άξιος κατά πάντα άνήρ προς διαποίμανσιν των κα¬ 

τοίκων* λέγει λοιπόν «επειδή εστωντας καί προύπήρχον επίσκοπος γνή- 

1 Δ. Παπαγεωργίου, ’Ένθ5 άνιοτ. σελ. 104. Πρβλ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν- 

τ ι ν ί δ ο υ, Ένθ’ άνωτ. σελ. 74. 

3 X ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ ΓΙ α π α δ ο π ο ύ λ ο υ *Α ρ χ ι ε π. Αθηνών, 

' Ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, σελ. 9. 

3 Ούτος εν σελίδι 232 του έργου αύτοΰ, σύν άλλοις. γραφών περί τής νήσου 
Σκύρου λέγει τάδε «ΙπΙογ ίη5ηΐ3.ε 03'0ΐαά3.ίϊ.Ιιοάίο άίοΐίτΐΓ ομμιε ερίε- 

οορπε ΐάοπι 3.0 8εηρΗί ίπεηίαο». Ή πληροφορία όμως αυτή ελέγχεται άναληθής. 

άτε τής Σερίφου, ώς γνωρίζομεν, ουδέποτε υπαχθείσης τή επισκοπή Σκύρου, άλλα 

τή τής Σύρου. Πάντως αντί δογΓ&δ άναγνωστέον 8γτβ3. 

ί Δ, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ένθ5 άνωτ, σελ. 137, 
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σιος καί κανονικός της 'Αγκοτάτης Επισκοπής Σκύρου . . . έχωντας τήν 

φροντίδα καί τήν μέρυμνα ταύτης καθό αυτής ποιμήν καί άρχιερεύς 
αυτής πρότερον δεν ελειψα παρά νά επιτύχω μετά ακέψεως ούκ ολίγης 

προσωπον αςιον και θεοσεβες . . . ευρον τον οσιωτατον έν ιερομοναχοις 

και ποιμαντικούς πατράσι Παπά-Κυρ-Ίωαννίκιον . . . καί άπελθειν προς 

τόν πανοσιώτατον καί σεβασμιώτατον Μητροπολίτην τής άγιωτάτης Μη- 

τροπόλεως Αθηνών1 καί λαβεΐν τήν χειροτωνίαν τής άρχιερωσυνης ώς 
κάγώ ελαβο ν ταυ την τό πρότερον . . . . ». 

Ή επιθυμία αυτή τού Γρηγορίου δεν έξεπληρώθη. Έκ τής 
ΓΟποηΐ Ε&ΐίη * γνωρίζομεν δτι κατά τόν ΙΗ' αιώνα «ό ’Αθηνών Ζα¬ 

χαρίας» είχε συν άλλοις καί επίσκοπον τόν Σκόρου 

Παρ&ένιον, οΰτινος καθέδρα ή νήσος «Σκόρος». Είκάζομεν, δτι οΰ- 

τος διεδέχθη τόν Γρηγόριον. 

?Από του 1734 εχομεν επίσκοπον μνημονευόμενον τόν 

Δανιήλ, ον διεδέξατο ό 

Γαβριήλ (1740—1741) και τούτον ό 

'Ιερεμίας (1748 — 1758). "Εγγραφα, ιδιωτικής μάλλον φύσεως, άνα- 

φέρουσι τό όνομα του άνδρός τούτου ώς επισκόπου Σκόρου. Αξιόλο¬ 

γου γεγονός, συμβάν επί τών ημερών του 'Ιερεμίου, τυγχάνει ή άπαγό- 

ρευσις τής λιτανείας τών ιερών εικόνων κατά τήν μνήμην του * Αγίου 

Γεωργίου. Είναι γνωστόν πάσι τοις είδόσι τήν θρησκευτικότητα τών 
κατοίκων τής νήσου ταύτης, ο τι ή προς τόν "Αγιον Γεοόργιον ευλάβεια 

ανέκαθεν ή το μεγίστη, εντεύθεν δέ καί τά προς τούτον πάμπολλα ανα¬ 

θήματα. "Οτι δέ αυτή ήτο έτι μείζων εις παρεληλυθυϊαν εποχήν δείκνυ- 

ται καί έξ ιστορικών προσέτι εγγράφουν. Ό Ενετός διοικητής τής νήσου, 

άρχομένου του ΙΣΤ' αΐώνος, έν αναφορά προς τάς προϊσταμένας αυτού 
άρχάς, δυσθυμει διά τήν μ ή ανάλογο ν άπόδοσιν προϊόντων έκ τών ευ¬ 

φόρων γαιών τής νήσου, άτε τών κατοίκων ταυτης, λόγφ πολλών έκ- 

κλησιαστικών εορτών, μή Ιργαζομένων ανελλιπώς* καί επιλέγει «ημέραν 

δέ παρ’ ημέραν έτέλουν οί κάτοικοι εορτήν τινα, ένατενίζοντες μετά σε¬ 

βασμού τάς δνομαστάς θαυματουργούς εικόνας έν τή εκκλησία τού 'Α- 

1 Κατά τους χρόνους τούτους Μητροπολίτης Αθηνών ήτο ό Τάκο)βος Β' 

(1713—1734). Πρβλ. Χρυσοστόμου ΙΙαπαδοπουλου Ά ρ χ ι ε π. 

'Ά θ η ν ώ ν, Ή Εκκλησία Αθηνών, σελ. 111. 

2 Τόμ* Α', σελ. 315. 
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γιου Γεωργίου, άς καί αυτοί οί Τούρκοι έθειορουν προσήκον νά έξευμενί- 

διά δωρεών . . . » 1. 

Καί όντως ή προς τούτον πίστις είναι παμμεγίστη. ΓΙαράδοσίς τις 
αναφέρει, δτι ή εΐκών τούτου επί τής εποχής τής είκονομαχίας, φευγουσα 

δήθεν τον απηνή τών εικονοκλαστών διωγμόν, μετηνέχθη εις Σκόρον. 

Προϊόντος τού χρόνου, ού μόνον ή προς τόν άγιον ευλάβεια τών κατοί- 

κιον παρέμεινεν, άλλα καί διεδόθη ή πίστις προς τήν θαυματουργόν 

τούτου δόναμιν εις τε τήν νήσον Εύβοιαν τήν κείμενη ν πλησιέστερον, 

καί εις τάς πόλεις τής Μ. Ασίας, έκ τών όποιων πολλαί χιλιάδες προσ¬ 

κυνητών συνέρρεον κατά τήν έπέτειον τής εορτής. ΓΙρό τής εύρέσεως 

τής ίεράς εΐκόνος τής Ευαγγελίστριας τής Τήνου, τό προσκύνημα τούτο 
ήτο τό μάλλον πολυσύχναστο ν. Καί σήμερον τελείται μέν έν πάση με¬ 

γαλοπρεπείς ή εορτή τού αγίου υπό τε τών κατοίκων καί άλλων προσκυ¬ 

νητών, έρχομένων ιδία έκ Κύμης καί τών περιχά>ρων αυτής, έπικαλουμέ- 

νων τήν βοήθειαν καί προσδοκώντων μετά πεποιθήσεως, τή έπεμβάσει 
τού αγίου, τήν ιασιν τών ασθενών, αλλά δεν αποβαίνει πανελλήνιον 

προσκύνημα 2. 

Ή θεία τού αγίου ημών τού Σκυριανού μνήμη 3 είναι συνδεδεμένη 

με αυτήν ταυ την τήν ιστορίαν τής νήσου. Δεν θά ήτο παρακεκινδυνευμέ- 

νον νά εϊπωμεν, ημείς τουλάχιστον πιστεύομεν τούτο άκραδάντως, δτι 

άτονούσης προς καιρόν τής μνήμης τού αγίου, δπερ ουδέποτε θέλει συμ- 

βή, θά έξέλιπε καθ’ ολοκληρίαν ή μετά τούτου συνδεθείσα ένδοξος 

τής νήσου ιστορία. Τά ςσματα τά αδόμενα κατά τάς χαρμόσυνους τών 

κατοίκων ημέρας έχουσι συνδεθή άρρήκτως μετ’ αυτού. 

Καί εις προγενεστέρους ού πολύ χρόνους, αλλά καί σήμερον είσέτι, 

μετά τήν λιτανείαν τής προτεραίας τής εορτής τού άγιου, διανέμεται τοϊς 
πιστοίς οίνος έκ πίθου, ευρισκομένου έν τφ μέσφ τής αύλής τής μονής. 

ΙΙολλάκις όμως τό ώραΐον τούτο έθιμον έτύγχανε μεγάλης έκμεταλλεύ- 

σεο3ς παρά τινων. Είκάζομεν, δτι επί τής εποχής τού Επισκόπου Τερε-' 

μίου θά συνέβησαν άτοπά τινα καί διά τούτο θά άνηνέχθη ούτος τή 
μητρί Έκκλησίφ, ζητών έκδοσιν διαταγής, άπαγορευούσης τήν λιτανείαν. 

1 Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, Ένθ5 άνωτ. σελ. 136—139. Δ. Π α π α γ ε ω ρ- 

γ ί ου, ”Ενθ5 άνωτ. σελ. 120—125 καί Ν- Ζωηρού πασά. "Ενθ’ άνωτ. σελ. 14. 

3 Ευχής έργον θά ήτο. άν, έν συνδεδυασμένη ένεργεία πάντων τών παραγόν¬ 

των τών διά τήν άναβίωσιν τής εορτής ταυτης ενδιαφερομένων, έπετυγχάνετο ή κα¬ 

τά τήν επέτειον τής μνήμης αυτού μετάβασις προσκυνητών καί έξ άλλων μερών 

τής Ελλάδος. 

3 Περί τής Ιστορίας τής Μονής του άγ. Γε<υργίου, θεού εύδοκούντος, θέλο- 

μεν είδικώς άσχοληθή μελλοντικούς. 
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Εις τον κώδικα τής μονής υπάρχει ή έξης σχετική πληροφορία: 

«ΑΨΝΕ=17δί>. Τον Ιούλιον ήλθεν γράμμα από τον Πατριάρχην τόν 
κΰριλλον 1 2 μέ δεσμόν φριχτόν, πλέον ή άγίαις εΐκόναις νάμιν ταις εύγέ- 

νουν καθός είταν σινήθια από τό παλαιόν καί τούς εβγαναν, ήλθεν πρω¬ 

τύτερα τόν μάιον τό αυτό έτος ό άγιος Θηβών εξαρχος τής μεγάλης εκ¬ 

κλησίας διά βοήθεια, καί εκείνος άφησε δεσμόν νά μην τούς έβγαίνουν 
καί έστω εις ένθύμησιν πάντων ημών» 7 

Ιίς ό σκοπός της αποστολής έξάρχου υπό τής Μεγάλης τού Χριστού 
Εκκλησίας εις Σκύρο ν αγνοούμε ν’ ίσως ν' άπεστάλη προς συλλογήν έρά- 

νων» ώζ δΰναταί τις νά εϊκάση έκ τής λέξεως <'βοήθεια*. 

Ιού Τερεμίου θανόντος ή παραιτηθέντος, επί τόν επισκοπικόν θρό¬ 

νον ανέρχεται ό έκ Σκύρου καταγόμενος 

Γερμανός (1759)3 *, ούτινος διάδοχος τυγχάνει ό 

Γρήγορους (1701), τού οποίου την αμοιβήν, ως καί τού διαδόχου του, 

καθορίζει η Κοινότης, ώς έμφαίνεται εκ σχετικού έγγράφου. 

Σεραφείμ (1 <04—1.7ί>9). ούτινος τό όνομα φέρεται εις ιδιωτικά έγ¬ 

γραφα. 

Απο τού έτους 1771 επίσκοπος Σκύρου είναι 6 

Ίωάσαφ 1 (1771—1793). 

() Παπαγεωργίου αναγράφει ότι υύτος διετέλεσεν επίσκοπος από 
τού 1 70δ 1 774 7 Νομίζομεν όμο>ς, οτι ή πληροφορία αύτη δεν αληθεύει, 

διότι τό 1;93 (Αύγουστου 1-1) ευρίσκετο ούτος έν τη ζο)ή ώς έμφαίνεται 
έκ σχετικών εγγράφων. 

1 Κύριλλος Ε . τό β . (1752—17ο7). ’Ίδε Μ. Γ ε 6 ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, 
σε λ. 644. 

2 Ιΐλείυνας πληροφορίας περί τής εορτής τού αγίου Γεωργίου όρα Δ. Π α π α- 

γ ε ρ γ ί ο υ, *Ένθ’άνωτ. σελ. 120—125 καί Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, ’Ένθ’ 

άν. σελ. 137. Ό άποσταλείς εξαρχος θά ήτο ό Θηβών "Ανθιμος. Βλ. Β. Μ υ- 

σ τ α κ ί δ ο υ, ’Ένθ’ άνωτ. ΙΒ'. σελ. 178. 

° Εις την χελευταίαν σελίδα αχρονολόγητου προικοσυμφώνου διά νεωτέρας 

χειρός αναγράφεται, τάδε : «αρχιερείς Σκύρου Γερμανός καί Καλλίνικος Σιβη- 

ηανικο». Εις έιεραν σελίδα τού αυτού προικοσυμφιόνου υπάρχει γεγραμμένον καί 

τούτο: «κατά παράδοσιν του θείου μου έκ μητρός ονομαζόμενος Δημήτρις Ίωάν- 

νου Σιβητος, ότι εχομεν εξ αίματος συγγενείς αρχιερείς Σκύρου καί αύτόχΟο- 

νες κάτοικοι, δηλ. Γερμανός (Καλλίνικος) ώς φαίνυνται έκ των προικοσυμφώνων 

μας εδωρησαν έκτοτε εις τούς προγενεστέρους συγκενεΐς μας κινητήν καί ακίνη¬ 

τον περιουσίαν». 

1 Δ. ΓΙ α π α γ ε ω ρ ί ο υ. ’Ένθ’ άνωτ. σελ 188. 

ό Α ρ χ ι μ. Β. Α τ έ σ η, «"Εγγραφα Αρχαιολογικού Μουσείου Σκύρου» έν 
«Εκκλησία», Έτος ΙΖ'., 1939. άριθ. φ. 23, σελ. 181. 
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Τούτον διεδέξατο ό έκ Σκύρου έλκων τήν καταγωγήν 

Καλλίνικος1 (ΐ79ό) ούτινος διάδοχος έγένετο ό έκ Κασσάνδρας όρ- 

μώμενος, 6 καί διατελέσας τελευταίος επίσκοπος τής νήσου, 

Γρηγόριος (1 797 —1837), Τινές άναφέρουσιν 3, ότι ούτος άνήλθεν εις 

ιόν επισκοπικόν θρόνον τφ 179(5. Έ πληροφορία όμως αύτη ελέγχεται 

άβάσιμος καθ' όσον γράφων ό περί ου πρόκειται επίσκοπος προς τόν 
Διοικητήν Βορείων Σποραδών, εις άπάντησιν τής ύπ’ άριθ* 4237 προσκλή- 

σεώζ του, γνιορίζει «ότι κατά τό 1794 έτος έλαβεν τό τής άρχιερωσύνης 
αξίωμα καί παρέλαβεν τά εις τήν επισκοπήν άφιερωθέντα.». Ό 

επίσκοπος ούτος, ό επί τεσσαρακονταετίαν ποιμάνας τήν θεόθεν αύτψ λα- 

χούσαν παροικίαν, ό, ούν τοΐς άλλοι;, γνώστης τής Βυζαντινής Μουσικής 

καί μουσικοσυνθέτης, ηυτύχησεν, ι να, κατά τά τελευταία τής ζωής αυτο ύ 

ετη άναπνευση τόν τής ελευθερίας αέρα. Ή προς τήν έννοιαν τής π«- 

τρίδος άφοσίωσις τούτου άπετέλει τό κύριον μέλημα πάσης ένεργείας έν 
τή μικρά αυτού επαρχία. 

Αλλά καί μετά τήν άπελευθέρο>σιν τής επαρχίας αυτού, εϊργάσθη ό 

Γρηγόριος προς προαγωγήν των συμφερόντων καί τής πνευματικής κα- 

ταστάσεως των Σκυρίων υπό τάς νέας συνθήκας. Ούτως, έλαβεν ενεργόν 
μέρος εις τήν εκλογήν πληρεξουσίων διά τήν Εθνικήν Συνέλευσιν, ώς έμ- 

φαίνεται έκ τού παρατιθέμενου έγγράφου: «Λαβόντες σήμερον τό Μσον 
τής διαταγής ιού Σεβαστού υπουργείου τού Δικαίου τό ύπ' άριθ. 1513 τό 
διακηρύττον τόν προσδιορισμόν των πληρεξουσίων διά τήν Εθνικήν Συ- 

νέλευσιν, περί τής εκλογής Παραστάτου καί περί τού επαρχιακού κριτη¬ 

ρίου καί συνελθόντες επί το αυτό έκλέξαμεν τούς παρόντα; προκρίτους 
τόν τε τιμολογιώτατον κύριον Δημήτριον Τζικούρην καί τόν τιμιώτα- 

τον κύριον Κωνσταντίνον σμπούνον, προς τούς οποίους αυτούς καί 

δίδομεν πάσαν πληρεξουσιότητα εις οσα ήθελον έκτελέσωσιν "Οθεν 
καί εις τήν περί τούτου διηνεκεί ενδειξιν καί βεβαίοισιν έγένετο καί 

τό παρόν ενσφράγιστον, ενυπογεγραμμένον ημών Γράμμα καί έδόθη 

εις χεΐρας των ανιοειρημένων πληρεξουσίων μας. 1820 τή 17η Ιανουάριου 

Έν Σκύρφ. Σκύρου Γρηγόριος, ηγούμενος τού αγιού γεοργίου νεόφυτως, 

παππά οικονόμος, παπά Γιώργιος σακελάριος, παπα πρημυκίρης χαρτοφύ- 

λαξ, γεόργης άβλονήτι, διμιτρινικολακι και γεροτας, νικολακις καραγιάνις 
καί γεροτας, σταματις χατζιθεοδορου γεροτας.» 

1 Π α π α γ ε ο) ρ γ ίου, Ένθ5 άνωτ. σελ. 139. Πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ο Ι¬ 

σονόμου τοϋ έξ Οικονόμων, Ένθ* άνωτ. Β’.. σελ. 6, εσφαλμένο); άναφέροντος 

τόν Καλλίνικον ώς επίσκοπον Σκύρου κατά τήν έπανάστασιν του 1821. 

2 Δ Παπαγεωργίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 139/Όρα «Έ κ κ λ η σ ί α ν». ’Ένθ’ 

άνωτ, σελ. 309. 
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*Αλλά και διά την ΐδρυσιν σχολείου έν Σκυρψ εφρόντισεν 6 Γρηγό¬ 

πιο ς άποστείλας έγγραφον σχετικόν προς «την Ιπί των Εκκλησιαστικών 

καί της Δημοσίου Έκπαιδεύσεως Γραμματείαν»1 *. 

Μετά την άνακήρυξιν τής Ελλάδος εις ανεξάρτητον Κράτος, ώς γνω¬ 

στόν, κατά "Ιούλιον του 1833, συνήλθεν εν Ναυπλίω ή συνέλευσις των 
αρχιερέων τού Κράτους-, προς εγκρισιν των υπό τής έπταμελοΰς επιτρο¬ 

πείας άποφασισθέντων περί άνακηρΰξεως του αυτοκέφαλου τής Εκκλη¬ 

σίας τής Ελλάδος. Κατ' εκείνην παρήσαν μόνον 22 "Αρχιερείς, των λοι¬ 

πών μή προσελθόντοον λόγφ διαφόρων αιτίων. Ό Σκόρου Γρηγόριος φαί¬ 

νεται, ότι δεν παρέστη εις τήν συνέλευσιν εκείνην, άφ" ενός μεν λόγφ ηλι¬ 

κίας καί τού άπομεμακρυσμένου τής επαρχίας αυτού, άφ" ετέρου δέ, διότι 

ειχεν αντίθετον γνώμην, ώς προς τήν δοθεισαν κατεύθυνσιν, τής έπιλύ- 

σεως δηλονότι των εκκλησιαστικών πραγμάτων, εντεύθεν δέ και μετά 
πέντε άλλων αρχιερέανν, δεν εστερξεν άρχικώς εις τήν υπογραφήν τού 

πρωτοκόλλου τών άρχιερέιον ’Άγνίυστον ήμιν, άν μετά ταύτα υπέγρα¬ 

ψε τούτο* πάντως έκ τού κατωτέρου παρατιθέμενου έγγραφου δείκνυται 
ή υποταγή αυτού προς τήν ύπ" άριθ. 3/30/7/1833 εγκύκλιον διαταγήν τής 

Ί. Συνόδου «προς τούς σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, "Αρχιεπισκόπους, 

Επισκόπους καί Εκκλησιαστικούς Τοποτηρητάς τού Βασιλείου» τήν σχε¬ 

τικήν μέ τήν άνακήρυξιν τού αυτοκέφαλου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 

"Αριθ. 35 Βασίλειον τής Ελλάδος 

"Εν Σκυρψ τήν 20 "Ιουνίου Προς την Βέράν Σύνοδον 

1834 του Βασίλειον 

η 5Επισκοπή Σκύρου 

"Αναδεξααένη τήν ΰπ* άριθ. -5* ,- τής'Ιεράς Συνόδου εγκύκλιον καί 
ουο 

κατ" έπανάληψιν τής ύπ" "Αριθ. 3 καί από 30 "Ιουλίου πρώτης επιστολής; 

παρελθόντος έτους εΐδοποιουμένης περί τής ανεξαρτησίας τής Ελληνικής 

εκκλησίας καί τής συστάσεως τής Συνόδου, διά τής οποίας κατά τό παύ- 

σαν έτος κατά μιήνα αΰγουστον έπροσκάλεσα πάντας τούς περί εκκλησίας 

καί θρησκείας εΐλικρινώς αγαθούς σκοπούς έχοντας, έξηγήσασα ακριβώς 

1 Σχετικόν έγγραφον τής δημογέροντας άπόκειται εις τό άρχειον τής Κοινό- 

τητος Σκύρου, όπερ καί θά δημοσιευσωμεν αλλαχού. 

^Χρυσοστόμου Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τής Εκκλησίας τής 

Ελλάδος, σελ. 96. 

3 Χρυσοστόμου Μ π ο ν α Άρχιμ.. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγί- 

νης, σελ. 21, 
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τοις άπλουστέροις τα εϊρημένα, διά τής οποίας, καί ήδη άμα λαβούσα ταύ- 

την ταυτοχρόνως δεν έβράδυνεν άναπληρούσα ωσαύτως τά οσα διά τού 
λήξαντος έτους διεκτέλεσεν, ή οποία καί θέλει πάντοτε διεκτελεΐ κοι νο¬ 

ποιούσα προς αυτούς τά δέοντα καί ακριβή έξήγησιν, ύπ* δψιν τ ης ταύτην 

εχουσα ύποφαίνεται βαθυσεβάστως 
6 ευπειθέστατος επίσκοπος 

Τ. Σ. Σκύρου Γρηγόριος 

κοινοποίησις προς τον περί της 

ανεξαρτησίας της ελληνικής εκ¬ 

κλησίας, καί σνστάοευος της Βέράς Σ. λαόν 

Διά τής ψηφίσεως τού από 21 Νοεμβρίου (3 Δεκεμβρίου) 1833 Δια¬ 

τάγματος, έδει έκαστος τών άνά τήν "Επικράτειαν επισκοπούν νά δώση 

τον διά τούτου καθιερωμένου όρκον. Τούντεύθεν δέ, ή Ιερά Σύνοδος, 

στοιχούσα ταΐς σχετικαΐς τού, περί οΰ πρόκειται, Διατάγματος διατάξεσιν, 

ενετείλατο καί τώ Σεβασμιωτάτφ Εύβοιας, ινα καλέση τούς ύπ" αυτόν 

Επισκόπους, ινα δώσωσι τον νενομισμένον όρκον1. 

Τό περί οΰ ό λόγος Συνοδικόν έγγραφον έχει ούτω : 

Άριθ. Πρωτ. 280—327/170 

Τήν 13-10-βρίου 1833 Ναύπλιο ν. 

Ή Σύνοδος 

προς τον Μητροπολίτην *Αγιον Εύβοιας 

Κατά συνέπειαν τών έμπερικλειομένίον Συνοδικών εγγράφων επι- 

φορτίζεσθε νά προσκαλέσητε καί ό ίδιος τούς επισκόπους Σκοπέλου καί 

Σκύρου καί τον Μητροπολίτην Καρυστίας, διά νά δεόσουν ενώπιον τής 

Σεβασμιύτητός σας τον όρκον τής ύπηρεσίας των κατά τό Βλ άρθρον τού 

από 21 Νοεμβρίου (3 Δεκεμβρίου) Βασιλικού Διατάγματος, συμφώνως μέ 
τό έπισυναπτόμενον σχέδιον πρωτοκόλλου, τού οποίου αντίγραφα ισάριθ¬ 

μα μέ τούς είρημένους, υπογεγραμμένα έκαστον από τον δίδοντε/. τον όρ¬ 

κον, από τήν Σεβασμιότητα σας καί τον παρευρεθησόμενον εις τήν όρκο· 

1 Ό δρκος, όν έδιδον έγγράψως οι διοριζόμενοι αρχιερείς, ήτο 6 εξής;: «Ό- 

μνυω ακριβή έκτέλεσιν τών έμπίστευθέντων μοι χρεών κατά τούς Ιερούς Κανόνας 
καί τάς βασιλικάς διαταγάς καί υποταγήν εις τήν παρά τοΰ Βασίλειος διωρισμέ- 

νην Ί. Σύνοδον, ώς εις. ύπερτάτην Εκκλησιαστικήν 3 *Λρχήν τού Βασιλείου.» Κάτω¬ 

θεν δέ τούτου ύπέγραφον ό «ένορκωθείς» επίσκοπος, ό Πρόεδρός τής I. Συνόδου 

καί ό παρευρεθείς κατά τήν «ορκοδοσίαν» ίερεύς. 
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δοσίαν ιερέα, θέλετε διευθύνει μ’ αναφοράν σας προς την Σύνοδον. 

Τά μέλη 

ό Κορίν&ον κνριλλος πρόεδρος 

ό Θήρας Ζαχαρίας 

ό } Αργολίδας Κύριλλος 

ό Μεσσήνης Ιωσήφ 

ό Κυκλάδων ""Ανθιμος 

Κ«). διά τοί' παρά πόδας δέ ταυταρίθμου και ταυτοχρόνου εγγράφου 

ή Ιερά Σύνοδος, ένετείλατο τοΐς Σεβασμιωτάτοις έπωκόποις Σκοπέλου 
καί Σκόρου καί τφ Μητροπολίτη Καρυστίας, ύποκειμένοις τφ Εύβοιας 

οπω; μεταβωσιν εις Χαλκίδα, έδραν της πρωτευοόσης τοίί Νομού, καί όρ- 

κισθώσι, συμφώνως τφ άρθρο; του περί ον Β. Διατάγματος. 

’Λριθ. ΙΙρωτ. 280--327 

’Λριθ. Διεκ. Σκοπέλου Έπ. 171 

Σκύρου Έπ. 172 

Καρυστίας Μητρ. 173 

'Γήν 13ην 10-βρίου 1838 Ναύπλιον 

Προς τον "Αγιον Σκοπέλου, Σκύρου και Καρυστίας 

, Δυνίίμει το{' Η'· «Ο^ρου τού από 21 Νοεμβρίου (3 δεκεμβρίου) Β. Δια¬ 

τάγματος προσκαλείστε νά παρευρεθήτε εις την καθέδραν τής Επισκο¬ 

πής Εύβοιας, δια να δωσητε τον δρκον τής υπηρεσίας σας εντόπιον τοϋ 
Ζερασμιωτάτου Μητροπολίτου Εύβοιας. 

Τά μέλη 

ο Κορίν&ον Κύριλλος πρόεδρος 

ό Άργολίδος Κύριλλος 

ό Μεσσήνης 3Ιωσήφ 

ό Κυκλάδων "Αν&ιμος 

. Έπί τών <ί,ς &νω ^ΥΥΟάφων τής *Ι. Συνόδου δ Ευβοίας άπήντησεν 
ουτωσι. 

3Αριθ. 79. 

27 Ίανουαρίου 1834. Έν Χαλκίδι 

Πρόςτην Ίεράν Σύνοδον τον Βασιλείου βής Ελλάδος 

, ^“5 υπ’ άρΐΰ-· ,134{135 κα1 172 διαταγάς τής Ίεράς Συνόδου πρός τε 
κΐ?°^καΐ π®0ς ™ν Σκοπέλου, περί τής προσκλήσεως τοΰ κανονικού 

ορκου της υπηρεσίας των Αμέσως ψθάσσ,ς ενταύθα εξαπέστειλα αύτοΐς 

εσωκλειστως εις γράμματά μου. Άλλ’ δ μέν Σκοπέλου, προβάλλων άσθε- 

*ϊί επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας. 

γειας γήρατος αυτού, κατά διαταγήν τής Β. Γραμ. τού εσωτερικών καί 

Κλέος τής Β. ενταύθα Νομαρχίας, εμπόδισε τον ερχομόν αυτού, καί έδό- 

θη αύτω εις τό Έπαρχείον Σκοπέλου ό όρκος τής υπηρεσίας αυτού. 

Όμοίως καί ό Σκύρου ανέβαλε τον ερχομόν του αχρι τής άνοίξεως, ποο- 

βάλλων ασθένειαν καί γήρας. Τού δέ Καρυστίας ούτε γράμμα ειδον είσ- 

έτι, ουδέ περί αυτού οίδα. Ταύτα περί αυτών καί εύσεβάστως μένω. 

Τ. Σ. ό Εύβοιας "Ανθιμος 1 

Πότε άπέθανεν ό επί τεσσαρακονταετίαν ποιμάνας την επισκοπήν 

Σκύρου Γρηγόριος γνωρίζομεν εξ εγγράφου τού ίερέιυς Δημητρίου (Σαμι- 

ώτου) ή εχοντος ούτως: 

«Προς την σεβασμίαν και Ιεράν σύνοδον 

Έκρινα χρέος μου τού νά έξαιτήσω πρώτον τάς αγίας της εύχάς, επό¬ 

μενό); καί νά δηλώσω τον θάνατον τού Σεβασμιωτάτου ημών Επισκό¬ 

που Σκύρου, όσης, πάσχα»ν πρό πολλού από γηρατεία, έπνεε τά όλίσθια 
κατά τάς 3 τού τρέχοντος περί 4ην ώραν τής νυκτός, κατά την οποίαν 

έλθών ό ανεψιός του μοί είπε διά νά υπάγω έκει, ενώ δέ υπήγα έφθασεν 

ευθύς ό τε δήμαρχος καί είρηνοδίκης μετά τού γραμματέιος του, έφέρα- 

μεν δέ καί τον ιατρόν πρός βοήθειαν του, άλλα χωρίς πλέον νά ήμπορέ- 

ση νά μάς όμιλήση έτελείωσε μεταξύ τής ήμισείας ώρας. 'Όθεν παραστα¬ 

θείς εγώ έ διόρθωσα ίδίαις χερσί ποιήσας τά έθιμα τής ταφής του5. Εί- 

τα διά τό άσψαλέστερον εσφραγίσαμεν τον όντα του καί μαγαζί του διά 
τών αυτών αρχών καί άνεχωρήσαμεν περί την δεκάτην ώραν τής νυκτός 

μετά την ταφήν του υπήγα πάλιν μετά τών ιδίων αρχών καί κατέγραψα- 

μεν τά πράγματα, παρόντοιν καί τών συγγενών του καί εσφραγίσαμεν 

πάλιν τον όντά του καί μαγαζί του καί μένουν έσφραγισμένα. 

Ταύτα μέν είδειτικώς μένω δέ μέ βαθύτατον σέβας. 

Έν Σκόρο) τή 7 Μαρτίου 1817 

Ό εν ιερεϋσιν οικονόμος Παπαδημήτριος» 

1 Διά τού ύπ' άριθ. 136/3-1836 έγγραφου υπέβαλε πρωτόκολλον όρκιυμοσίας 

τού Καρυστίας. Έκ τού αρχείου τής Ίεράς Συνόδου δέν έμφαίνεται, άν ύπεβλήθη- 

σαν καί όμοια τών επισκόπων Σκύρου καί Σκοπέλου. 

2 Ούτος έθεωρεΐτο, μετά τών Σκυρίων λογιών Αρχιμανδριτών Σεραφείμ καί 

Μακαρίου Βαρλαάμ, ιός εις τών σημαινόντων μεταξύ τών Σκυρίων. 

3 Κατά τον Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ν, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 82, έτάφη εντός 
του ΝάρΟηκος τού επισκοπικού ναού. 
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Άλλα και ή επί των «Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Έκπαιδεύ- 

σεως Γραμματεία», διά του ύπ’ άριθ. 11554/79ί 18/3/1837 εγγράφου, κα¬ 

τόπιν τοιούτου τοΰ Λιοικητοΰ Καρυστίας, χρονολογούμενου από 10 Μαρ¬ 

τίου 1837, γνωρίζει τή Ίερα Συνόδφ τον θάνατον τοΰ άνδρός τοΰτου. 

Ή 'ίερά Σύνοδος πληροφορηθεϊσα τον θάνατον τοΰ τε επισκόπου 
Σκόρου καί τοΰ "Άνδρου Σωφρονίου Χ, άνηνέχθη 5Γ εγγράφου αυτής τή 
επί «των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Έκπαιδεΰσεως Γραμματεία», 

δΓ οΰ, συμφώνίος τοις ιεροίς κανόσι καί τή καθ’ όλου εκκλησιαστική π«~ 

ραδόσει, παρεκάλει, ινα εν ταϊς έπισκοπαΐς ταΰταις κατασταθώσιν άξιοι 
πνευματικοί ποιμένες, ά'τε, τής δι? επισκοπικών επιτροπών διοικήσεως χη- 

ρευοΰσης επισκοπής, τό μέν άντιβαινοΰσης τοΐς Ίεροΐς Κανόσι τό δε ζη- 

μιοΰσης την καθ’όλου συνείδησιν τής Εκκλησίας. 

Έκ τοΰ εγγράφου διαφαίνεται, ότι μεταξύ τής εκκλησίας καί πολι¬ 

τείας υπήρχε διαφορά γνωμών, ως προς την πλήρωσιν των χηρευουσών 
έπισκοπών, έντεΰθεν δέ τό ζήτημα τοΰτο παρέμεινεν ακαθόριστον, τής 

Ίεράς Συνόδου ζητοΰσης δΓ επανειλημμένων αναφορών την κατάργησιν 
τών προσωρινών εδρών1 2, ύφΓ άς ΰπήχθη καί ή επισκοπή Σκύρου, καί τον 

καθορισμόν τών ορίων τών επισκοπών ««μεταθετούς καί άμεταπινήτως»; 

Δεν παρήλθε δεκαπενθήμερον άφ? ής ή Σύνοδος άπήτει παρά τής 

Γραμματείας τών Εκκλησιαστικών την πλήρωσιν τών χηρευουσών εδρών 
Σκύρου καί "Άνδρου, ότε έν τή συνεδρίμ αυτής τής 9 Απριλίου τοΰ αύ- 

τοΰ έτους αποφασίζει και διορίζει «εις Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν καί 

διεύθυνσιν προσωρινώς τής Επισκοπής Σκύρου» τον άρχιμ. Σεραφείμ καί 

τον οίκονόμον Δημήτριον, ών τον διορισμόν γνωρίζει τή εϊρημένη Γραμ¬ 

ματεία διά τοΰ κατωτέρω εγγράφου: 

«Άριθ. Πρωτ. 5603—5605 

Άριθ. διεκ. 194 

Έν Άθήναις την 12 Απριλίου 1837 

*Η Σύνοδος 

Προς την Γραμματείαν κλπ. 

Έπί τών ΰπ} άριθ. 11554/701 καί 11644/807 εγγράφων. 

Ή Σύνοδος πληροφορηθεϊσα επίσημος την άποβίωσιν τών κατά τό 

1 Ό από Μυρρήνης Σωφρόνιος κατασταθείς επίσκοπος “Άνδρου τή 16/28 

Μαρτίου 1836 παρέμεινεν έπισκοπεΰων μέχρι της 16 Φεβρουάριου του επομένου 
έτους, 

3 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. Αθηνών, Ι¬ 

στορία της Εκκλησίας τής Ελλάδος, σελ. 298. 

Ίί επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας. 129 

Αίγαίον Σ. Σ, Επισκοπούν τοΰ τε "Άνδρου κ. Σιοφρονίου καί τοΰ Σκύρου 

τί. Γρηγορίου, διοόρισεν εκκλησιαστικούς επιτρόπους, εις μέν την Επισκο¬ 

πήν Άνδρου τόν πρεσβύτερον Ιάκωβον Κοονσταντίνου, τον/Ιερομόνα¬ 

χον Παγκράτιον Νέρην καί τόν Ίεροδιάκονον Γρηγόριον Τοΐδην, εις δέ 
τήν Επισκοπήν Σκύρου τόν Άρχιμ. κ. Σεραφείμ1 * καί τόν Πρεσβύτερον 
καί Οίκονόμον Δημήτριον, εις τήν πνευματικήν διεξαγωγήν καί προστα¬ 

σίαν τών περί ών ό λόγος χηρευουσών ήδη δύο έπισκοπών τούτων προ- 

σωρινώς μέχρις δτου άποφασισθίοσι τά περί αυτών όριστικώτερον. 

Ή Σύνοδος όθεν, ένφ γνωστοποιεί τοΰτο προς τήν Β. ταύτην 

Γραμματείαν, παρακαλεΐ αυτήν νά γνωστοποίηση αυτό τοΰτο καί προς 

τάς αρμοδίους πολιτιπάς καί δικαστικάς άρχάς καί συγχρόνους νά διατάξη 
αΰτάς εις τήν άναγνώρισιν αυτών καί εις τήν σύμπραξιν καθόσον απαι¬ 

τείται εις τάς εργασίας τούτων. 

ό Κννονρίας Διονύσιος, πρόεδρος 
7 ό Αττικής Νεόφυτος 

ή* ό πρώην Ηλείας * Ιωνάς 

ό Κυκλάδων ’Άνθιμος» 

Άλλα καί διά ταυτοχρόνου διαταγής αυτής γνωρίζει τφ τε άρχιμ. 

Σεραφείμ καί τφ οΐκονόμφ Δημητρίω τόν διορισμόν; αυτών ως μελών τής 
Επισκοπικής Επιτροπής, άποστείλασα καί οδηγίας περί τής διεξαγωγής 

τών εργασιών αυτής2. 

«Άριθ. 5577—5603 

Άριθ. Δεκ. 195 Έν Άθήναις τή 12 Απριλίου 1839 

Βασίλειον τής Ελλάδος . 

Ή 'Ιερά Σύνοδος τον Βασιλείου 

Προς τόν 

9Λρχ. κ. Σεραφείμ καί τόν πρεσβύτερον καί οίκονόμον 

της Νήσον Σκύρου Λημητριον 

Επειδή ό Σεβασμιοότατος Επίσκοπος Σκύρου Γρηγόριος προς Κύ- 

1 Ούτος, καταγόμενος έκ Σκύρου, έμυήθη εις τά τής Φιλικής Εταιρίας υπό 

τοΰ Γρ. Δικαίου, χορηγών γένναιοτάτην χρηματικήν συνδρομήν υπέρ τής επιτυ¬ 

χούς έκβάσεως τών σκοπών αυτής. "Ορα Μ. Κωνσταντινίδου, ’Ένθ’ 

άνωτ., σελ. 120. 

3 Διά τοΰ δημοσιευθέντος δέ βραδύτερον τοΰ 1852 Σ'. Νόμου, καθωρίσθησαν 

επακριβώς τά καθήκοντα τών επισκοπικών επιτροπών, ώς καί διά τής από 10 

Μαΐού 1886 άποφάσεως τής Ί. Συνόδου. Πρβλ. Στεφ. Για νν οπού λ ου 
άρ χ ι μ., ’Ένθ5 άνωτ. σ. 58 καί 247. 

ΡΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ *Ετο$ ΙΕ' 9 
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ριον έξεδημησε καί τα εκκλησιαστικά πράγματα τής Επισκοπής Σκύρου 

μενουσιν ήδη χ0)ρίς τίνος έκκλησιαστικης προστασίας, ή Σύνοδος, προίο- 

οοσα περί τούτων, μέχρις οτου άποφασισθώσι τά περί αυτής όριστικώτε- 

ρον, εμπιστεύεται προς ίμας προσωρινώς την πνευματικήν αυτής διεξα¬ 

γωγήν καί προστασίαν. 'Όθεν, εν ώ σάς αναγγέλλει τούτο έπισήμως ή 

Σύνοδος, σάς προσκαλεΐ συγχρόνως νά συνέλΦητε επί το αυτό καί νά 

καμητε έ'ναρξιν τών έργασιών σας, εχοντες βάσιν επ’ αυτών τάς Ιπισυν- 
ημμένας οδηγίας1. 

Και ταύτα κατ’ έγκρισιν 

ο Κννονρίας Διονύσιος, πρόεδρος 

ό Αττικής Νεόφυτος 

7 ό πρώην 9Ηλείας 3Ιωνάς 

7 δ Κυκλάδων "Ανθιμος» 

Τ. 

Ό Γραμματεύς 
Θ· Φαρμακίδης 

Περί της πνευματικής διεξαγωγής 

Επισκοπής Σκύρου 

Ό δ η γ ί α ι 

Πρός την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν τής Επισκοπής Σκόρου. 

α') ΣυνελΌ-οϋσα εις τήν καΐίέδραν τής Επισκοπής νά γνωστοποίηση 
κατά συνέπειαν τής προς αύτήν διαταγής τής Συνόδου πρός άπαντα τόν 

κληρον τής Επισκοπής Σκόρου, καί ιδιαιτέρως πρός δλους το ύς διορισμέ¬ 

νους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους τόν διορισμόν της. 

Ρ ) Νά συνεδριαζη δίς τουλάχιστον της έβδομάδος, κρατούσα πρακτι¬ 

κά τών συνεδριάσεών της καί άριθμόν εις τά παρ’ αυτής, ώς έκκλησιαστι- 

κης αρχής έκδιδόμενα έγγραφα, ύπογραφόμενα καί παρά τών δυο. 

;) Νά επαγρυπνή εις τήν διατηρησιν τής ευταξίας έν γένει τού κλή¬ 
ρου. 

δ } Οσάκις αμαρτηση κληρικός ιί>ς πρός τό εκκλησιαστικόν, νά κατα- 

μηνυεται αμέσως πρός τήν Σύνοδον καί πριν ή Επιτροπή λάβη διαταγήν 
παρ’αυτής περί αυτού δεν έχει τήν άδειαν νά ένεργήση τι άφ’ έαυτής. 

ε ) Νά εκδίδη αδείας γάμων, καί τούτων νά κράτη ακριβή κατάλο- 

γον μετά σημειωσεως τών προσώπων καί τής ημερομηνίας. 

Τό αυτό θέλουσι πράττει καί οί κατά μέρος έκλκησιαστικοί Επί¬ 

τροποι, εάν ΰπάρχουσι τοιοϋτοι, καί έκδίδουσιν άδειας γάμων. 

'ίΐ επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας. 131 

'Αλλ' οφείλει νά διατηρή ώς προς τόν γάμον ακριβώς τούς κανόνας 

καί τάς διατυπώσεις τής εκκλησίας, καί άν ποτέ πρόκυψη απορία τις, θέ- 

λει άναφέρεσθαι περιστατωμένως περί τούτου πρός τήν Σύνοδον, ζι^το0- 

σα παρ’ αυτής τήν λΰσιν καθώς και εις πάσαν άλλην εκκλησιαστικήν ύπό- 

'&εσιν απορούσα, τό αυτό θέλει πράττει, 

στ') Νά φροντίζη έγκαίριυς περί τής έκτελέσεως τών διαταγών τής 

Συνόδου, και ν? άναφέρηται πρός αυτήν περί τού αποτελέσματος. 

ζ') Νά φροντίζη περί τής διατηρήσεως έν γένει τών καθεστώτων τής 

Εκκλησίας κατά τά ανέκαθεν παραδεδεγμένα καί νά μή συγχωρή τήν 
παραμικράν τυχόν παράβασιν. 

η') Θέλει κρατεί καταγραφήν τών συναγομένιον επισκοπικών δίκαιοι- 

μάτων άφ’ ής ημέρας διορίζεται, καθώς καί τών έκ τούτων έξόδίσν τής 
υπηρεσίας διότι θέλει δόσει λόγον περί τούτων. 

'Όλος ό κλήρος τής Επισκοπής Σκύρου θ έλει μνημονεύει τήν Σύνο¬ 

δον. 

ό Κννονρίας Διονύσιος, πρόεδρος 

7 ό 3Αττικής Νεόφυτος ό πρώην 3Ηλείας 3Ιωνάς 

ό Κυκλάδων "Ανθιμος 

Ό Γραμματεύς 
Τ. Σ. Θ. Φαρμακίδης 

Δυστυχώς αί συνεχείς τών μελών τής επισκοπικής ταύτης επιτροπής 
διαφωνίαι ήνάγκασαν τήν *1. Σύνοδον ϊνα, μετά συζήτησιν έν επανειλημ¬ 

μένες αυτής συνεδρίαις, προβή εις τήν άντικατάστασιν ταύτης καί, δι’ άπο- 

φάσεως ληφθείσης έν τή κατά τήν 24 Νοεμβρίου 1837 συνεδρίρ. αυτής 
διορίση τόν Ιερομόναχον Βαρλαάμ Μακάριον ώς επισκοπικόν έπίτροπον, 

άποστείλασα πρός αυτόν καί τά διοριστήρια αυτής γράμματα έ'χοντα οΰτω. 

?Αρι·β. Πρ. βί)24 · · 

’Λριθ. διεκ. ΰ12 

Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1837 

βΗ Σύνοδος 

Προς τον ιερομόναχον Μακάριον Βαρλαάμ 

Επειδή 6 αρχιμανδρίτης Σεραφείμ καί 6 πρεσβύτερος Αημήτριος Οι¬ 

κονόμος, 0.1 συγκροτούντες τήν κατά τήν επισκοπήν Σκύρου εκκλησιαστι¬ 

κήν επιτροπήν έπαυσαν κατά διαταγήν Συνοδικήν έκ τών χρεών των, ή 

Σύνοδος πληροφορούμενη περί τής ικανότητάς σας καί τής περί τά εκκλη¬ 

σιαστικά εμπειρίας σας, σάς διορίζει άντ' αυτών εκκλησιαστικόν επίτροπον 
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εις την επισκοπήν Σκύρου, καί σάς εμπιστεύεται προσοορινώς την πνευ¬ 

ματικήν αυτής διεΰθυνσιν και διεξαγωγήν. 'Όθεν εν φ ή Σύνοδος σάς 
αναγγέλλει τούτο, σάς προσκαλεϊ συγχρόνως ν’ άπέλθητε όσον τάχος εις 

τά χρέη σας, καί δυνάμει τής πρός τούς εΐρημένους έμπερικλειομένης Συν¬ 

οδική; διαταγής νά ζητήσητε καί λάβητε παρ? αυτών όλα τά εις χειρας 
των από τήν ημέραν τού διορισμού των πρακτικά καί έγγραφα καί τά 
υπό των επισκοπικών δικαιωμάτων καί γάμουν συναχθέντα χρήματα καί 

νά κάμητε εναρξιν των εργασιών σας, βάσιν εχοντες επ’ αυτών τάς έπι- 

συνημ,μένας ενταύθα οδηγίας1 έπομένως δέ προσκαλεισθε, νά έξετάσητε 
καί ν’ άναφέρητε πρός τήν Σύνοδον περί τής καταστάσεως τού κλήρου τής 

επισκοπής Σκύρου, καί ίδιους περί τού 'Ιερομονάχου Δαμιανού, εφημερίου 

τής εκκλησίας τού αγίου Γεωργίου, οποίας διαγωγής είναι, 

Καί ταύτα κατ’ εγκρισιν 

ο Κννονρίας Διονύσιος, πρόεδρος 

ό Αττικής Νεόφυτος, ό Σελλασίας Θεοδώρητος 

ό Κυκλάδων "Ανθιμος 

ό Φωκέδος Νεόφυτος 

Έθεωρήθη 

Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1837 

Ό Π. ρ. τ. I. Σ. Β. Επίτροπος 
Κ Μανούσης 

Διά ταυτοχρόνων δέ καί ταύταρίθμων εγγράφων, έχόντουν ούτως, 

έγνωστοποίησε τή τε επί των Εκκλησιαστικών Γραμματεία καί τοις με- 

λέσι τής προλαβούσης επισκοπικής επιτροπής τήν έπελθούσαν μεταβο¬ 

λήν εν τή εκκλησιαστική διοικήσει τής ειρημένης επισκοπής. 

Άριθ. Πρ. 6324 

Άριθ. Διεχ. 613 Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμρίου 1837 

Ή Σύνοδος 

Προς την Γραμ, κ,λ.π. 

Περί τού διορισμού τού 'Ιερομ. Μακαρίου Βαρλαάμ ως έκκλ. επιτρό¬ 

που εις τήν επισκοπήν Σκύρου 
Επειδή τά διορισθέντα μέλη, ό,τε Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, καί ο 

1 Αί όδηγίαι, έκτος ελάχιστων λεπτομερειών, είναι αί αύταί αί δοθεισαι καν 
πρός τήν προλαβουσαν Επισκοπικήν Επιτροπήν. 
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πρεσβύτερος Δημήτριος Οικονόμος, τής κατά τήν επισκοπήν Σκύρου εκ¬ 

κλησιαστικής επιτροπής από τού διορισμού των μέχρι σήμερον δεν εσυμ- 

βιβάσθησαν ποτέ πρός άλλήλους, καί ώς έκ τούτου αί εκκλησιαστικά! υπο¬ 

θέσεις τής επισκοπής εκείνης παρημελούντο, ή Σύνοδος έκρινεν εύλογον 

νά παύση αυτούς, καί άντ’ αυτών νά διορίση εκκλησιαστικόν επίτροπον 

τον ιερομόναχον κύριον Μακάριον Βαρλαάμ εκ Σκύρου, ώς άνθρωπον μέ 

Ικανότητα καί περί τά εκκλησιαστικά έμπειρον, καί νά έμπιστευθή πρός 

αυτόν προσωρινούς τήν πνευματικήν διεΰθυνσιν τής επισκοπής εκείνης* 

όθεν γνωστοποιείται τούτο πρός τήν Β. ταυ την Γραμματείαν παρακαλου- 

μένην, νά διατάξη τήν άρμοδίαν διοικητικήν πολιτικήν αρχήν νά τον γνω- 

ρίση ώς τοιούτον. 

ό Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος 

ό Αττικής Νεόφυτος, ό Σελλασίας Θεοδώρητος 

ό Κυκλάδων "Ανθιμος 

ό Φωκίδος Νεόφυτος 

Άριθ, 6324 

’Λριθ. Διεκ. 611 Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1837 

Βασίλειον τής Ελλάδος 

Η 'Ιερά Σύνοδος τον Βαοιλείον 

Πρός 

Τον Αρχιμ. κ. Σεραφείμ και τον πρεοβντερον κ. Δη μητριόν ΟΙκονόμον 

Ή Μερά Σύνοδος διώρισεν άνθ^ υμών τον ιερομόναχον κ. Μακάριον 

Βαρλαάμ εκκλησιαστικόν επίτροπον καί ένεπιστεύθη ήδη προσωρινώς πρός 

αυτόν την διεΰθυνσιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων τής χηρευούσης 

επισκοπής Σκύρου. "Οθεν παύετε (πιθανώς παύεσθε) των έργων τού λοι¬ 

ποί} υμείς καί προσκαλεισθε, νά παραδώσητε πρός αυτόν τά από τής 

ημέρας τού διορισμού σας μέχρι τής σήμερον ευρισκόμενα εις χειρας σας 

πρακτικά καί έγγραφα, τήν σφραγίδα, καί τά εκ τών γάμων καί έπι- 

σκοπικών δικαιωμάτων παρ' υμών συναχθέντα χρήματα. ·...·■· ■ 

καί ταύτα κατ’ εγκρισιν 

ό Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος 

ί δ Αττικής Νεόφυτος φ ό Σελλασίας Θεοδώρητος 
ό Κυκλάδων 3'Ανθιμος 

ΐ δ Φωκίδος Νεόφυτος 

Ή.επισκοπή Σκύρου, παρά τάς επιμόνους καί επανειλημμένες τής 

'ίεράς Συνόδου υποδείξεις περί ά/ασυστάσεως αυτής, χηρεύσασα αρκετά 
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ετη1, κατηργήθη 3, ύπαχθείσα, ως εΐρηται, άρχικώς τή Εύβοιας καί βρα- 

δότερον, ανάσυσταθείσης διά του Σ'. Νόμου τής Καρυστίας, ταότη. Διά 
Β. όμως Διατάγματος, έκδοθέντος τφ 1900. καταργηθείσης πάλιν τής έπι- 

Οκοπής Καρυστίας, ύπήχθη υπό την τής Χαλκίδος, τιτλοφορουμένην « Επι¬ 

σκοπή Χαλκίδος και Καρυστίας», μέ έδραν τήν Χαλκίδα καί περιλαμβά- 

νουσαν ολόκληρον τήν Εύβοιαν καί τάς Βορείους Σποράδας 3. Τφ 1922 ή 

Καρυστία, άποσπασθεισα τής Χαλκίδος και προαχθεισα, άπετέλεσεν 

ιδίαν Μητρόπολιν, εις ήν ύπήχθη καί ή Σκύρος αχοί σήμερον διατελούσά 
υπ αυτήν Δ ··■··.· 

Κατά τό από του θανάτου του τελευταίου επισκόπου Σκόρου Γρη- 

γορίου διάστημα διφκησαν ταυ την έκκλησιαστικώς οί κάτωθι επίσκοποι 
καί Μητροπρλίται. 

Νεόφυτος ’Αδάμης (1742—1851). Ό ανήρ ουτος, θεωρούμενος ώς 

εις των διαπρεπέστατων Ιεραρχών .τής Εκκλησίας τής Ελλάδος των χρό¬ 

νων τούτων, μετετέθη εκ τής επισκοπής Φιοκίδος, παραμείνας ιός επίσκο¬ 

πος Εύβοιας, Καρυστίας, Σκοπέλου καί Σπόρου μέχρι του 1851, χρηματίσας 
κατά διαστήματα καί πρόεδρος τής Ίεράς ' υνόδου 5. 

Μακάριος Καλλιάρ?ις ( 1852*—1896). Καταγόμενος εκ Μύκονού, έπε- 

σκόπευσεν επί τεσσαράκοντα τέσσαρα έτη, ώς ό ίδιος αναφέρει έν τή προς 
τήν Τέραν Σύνοδον παραιτήσει αυτού, «.άγων ήδη τό ογδοηκοστόν έτος τής 

ηλικίας μου καί αδυνάτου φύσει κράσεως ών, έπισκοπεόσας δέ τή του 

Θεού χάριτι, εί καί άναξίως 44 ετη, ως χειροτονηθείς 14 Δεκεμβρίου 1852, 

καί ήδη κατασταθείς ανίκανος σωματικώς τε καί διανοητικούς.καί 

μή δυνάμενος νά εκτελώ επί πλέον τά επισκοπικά καθήκοντα μου καί 

αισθανόμενος διά τούτο έλεγχον τής συνειδήσεως αποχωρώ ήδη τής Επι¬ 

σκοπής μου, ήν καί παρατίθημι εις τήν πρόνοιαν, του αγίου θεού καί εις 

τάς αγίας χειρας τής Ί. Συνόδου καί τήν πατρικήν μέριμναν τής σεβα¬ 

στής Κυβερνήσεως.. » 6. 

Παραιτηθέντος του Μακαρίου, ή επισκοπή Σκόρου καί Καρυστίας 

1 Δ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ’Ένθ’ άνωτ.· σελ. 140. 

^ Σ τ ε φ. Γ ι α ν ν ο π ο ν λ ο υ * Α ρ χ ι. μ , "Ενθ5 άνωτ. σελ. 56. 

3 2 τ ε φ. Γ ι α ν ν υ π ο ύ λ ο υ Ά ρ χ ι μ., ’Ένθ5 άνωτ. σελ. 92, Πρβλ. 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. Αθηνών, Ίστο- 

ρία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, *Ένθ* άνωτ. σελ. 299. 

4 «Εκκλησία», "Ένθ’ άνωτ. σελ. 358. 

5 Τ. Φράγκο ύ λ α, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 118. Πρβλ. «Έ κ κ λ η σ ί α»,,’Ένθ’ 

άνωτ. καί Ά ρ χ ε ϊ ο ν τής Πέρας Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 

* Επιστολή αυτου προς τήν *Ι. Σύνοδον. : 
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συνεχωνεόθη τή Αρχιεπισκοπή Χαλκίδος1, ήν διώκει ό εκ Σίφνου κατα¬ 

γόμενος 
Ευγένιος Δεπάοτας (1893—1902), τουτου δέ διάδοχος έγένετο ό επί 

ολίγους μόνον μήνας αρχιερατέυσα; 

Παντελεήμων Κριεξής (1906—1907), χειροτονηθείς τή 15 Όκτω- 

βρίου 1906, ώς έμφαίνεται εκ τής ιδίας αυτου ομολογίας καί εκ τοϋ νη 

άριθ. 1984/5936/16Ί 0/1906 εγγράφου τής Τ. Συνόδου πρός τό Ύπουρ- 

γεΐον των Εκκλησιαστικών, γνωστοποιοόσης τήν χειροτονίαν τουτου. Τον 

Κριεζήν διεδέξατο κατά τό αυτό έτος ό 
Χρύσανθος Προβατάς (1907—1921), όστις χρηματίσας άρχικώς προϊ¬ 

στάμενο; τής Όρθοδόξου Κοινότητος Βρενδησίου, έγένετο ειτα ηγούμενος 

τής παρά τήν Λίμνην Εύβοιας Ίεράς Μονής Γαλατάκη 2. 

Μετά τήν προαγωγήν τής επισκοπής Καρυστίας εις Μητρόπολιν, απο¬ 

σπασθείσης έν τφ μεταξύ τής τής Χαλκίδος, τφ 1922, τούς οίακας τής Μη- 

τροπόλεως ταυτης άνέλαβεν ό 
Παντελεήμων Φωστίνης (1922). Ούτος γεννηθείς έν Κρανιδίφ τφ 

1888 διετέλεσεν άρχικώς Ίεροκήρυξ Άργολίδος καί. ειτα τής -Αρχιεπισκο¬ 

πή; ’Αθηνών, Πρωτοσυγκελλος αυτής καί Ίεροκήρυξ του Στρατού. Έχει- 

ροτονήθη Μητροπολίτης Καρυστίας καί Σκόρου τον Δεκέμβριον τού 1922. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

ΟΒιονομική κατάατααις τής έηιοκοηής 

Ποια άρά γε ήτο ή οικονομική τής έπισκοπής Σκόρου κατάστασις; 

Νήσος μικρά, και πόλις αριθμούσα έλάχιστον πληθυσμόν, αναμφίβολος 

ελάχιστα θά απέδιδε τφ τε επισκοπή) καί τφ κλήρα) αυτής. Ό Δ. Καμποό- 

οογλους4 αναφέρει δτι «ή έπισκοπή τής Σκόρου ήτο μία των πτωχοτέρων 
καί έπλήρωνεν εις τό Ταμειον τού Οικουμενικού- Πατριαρχείου άπό τό 

1740 έως τό 1755 ένίοτε μέν γρόσια είκοσι πέντε ενίοτε δέ μηδέν*; Τοό- 

1 5Ι. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α, ’Ένθ3 άνωτ. σελ. 118 Πρβλ. «Έ κ κ λ η σ ί α ν», ’Ένθ 

άνωτ. σελ. 358. 

8 "Αρχείου 'Ιεράς Συνόδου. 

3 Ί. Φ ρ α γ κ ο ι51 α, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 119. 

ή Μνημεία της Ιστορίας των Αθηναίων, τόμ. Β', σελ. 256. 
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τφ συμφωνεί και ό Παπαγεωργίου Χ.-Άλλα και ό ΤοαπΐοίοχΊ εν τφ σχε- 

τικφ αυτού έργφ3 άποφαίνεται ότι ό επίσκοπος Σκύρου κατά τον ΙΗ' 

αιώνα ήτο παμπτωχος καί εζη ές ελεημοσύνης. 

Καί εκ τινων δ' εγγράφουν του τελευταίου επισκόπου τής Σκόρου 

Γρηγορίου άνελθόντος τον θρόνον τούτον λήγοντας του ΙΗ' αιώνος, κα¬ 

ταφαίνεται, οτι αί πρόσοδοι αυτου ήσαν έλάχισται. "Οτε ή 'Ιερά του Βα¬ 

σιλείου τής Ελλάδος Σύνοδος, διά τής ΰπ’άριθ, 1747/27/7/1834 εγκυκλίου; 

αυτής, ητησατο πληροφορίας περί τής οικονομικής έκαστου των έπίσκό- 

πων τής επικράτειας καταστάσεως καί του ΰπ3 αυτούς κλήρου, ό Σκύρου/ 

δια τού ύπ’άριθ. 68/26/9/1934 εγγράφου αυτού, ώς εξής.περιγράφει την 
«εκ των νενομισμενων δικαιωμάτων» ωφέλειαν. 

Άριθ. Πρωτ, 68 

Δ. 89 

Απαντησις εις την υπ αριθ. 1474 από 27 Ιουλίου εγκύκλιον τής 

• Ί. Συνόδου 

Έν Σκύρο; την 26 Σεπτεμβρίου 1834 

Προς την 'Ιεράν Σύνοδον τού Βασιλείου τής 'Ελλάδος. 

Πεμπεται η περί των νενομισμενων εκκλησιαστικών δικαιωμάτων τής 
επισκοπής καί τού κλήρου περιγραφή. 

Κατά συνέπειαν τής υπ' άριθ. 1474 εγκυκλίου διαταγής τής Τεράς 
Συνοδου σπεύδω να κάμω την απαιτουμενην λεπτομερή περιγραφήν καί 

καταγραφήν Ολων εν γενει τών νενομισμένων εκκλησιαστικών δικαιωμά- 

τωΛ'. Ο επίσκοπος εις εκάστην λειτουργίαν έλάμβανεν δραχμάς μίαν καί 

λεπτά 46 (η δραχμή προς γρόσια τρία καί παράδες 16). Τό έτος γίνονται 

περίπου 20 λειτουργιαι. Εις άποθνησκοντας λεπτά τρία καί έξέχοντα δέ 
και εις προσκλησιν 43 λεπτά. Έξ εκάστου γάμου 43 λεπτά οί ερχόμενοι 

εις Α . γάμον, 86 δε λεπτά οι ερχόμενοι άμφότεροι εις Β . γάμον. Άπό 

εφημερεύοντας ιερείς 3 λεπτά εις εκάστην εορτήν έξωκκλησίου καί άλλοι 
μου δίδουν άλλοι δ3 ου. Άπό εφημερεύοντας ιερείς κατ’ έτος 58 λεπτά καί 

2 δίσκους. Τού αγιασμού δραχμάς 5 καί 29 λεπτά, οίτινες δίσκοι συνάζουν 

άπό τούς κατοίκους τής Σκύρου έως 29 δραχμάς καί 40 λεπτά, καί άλλοι 

τρεις δίσκοι εις τας λιτανείας συναθροίζουν 5 δραχμάς καί 86 λεπτά.Άπό 

τούς αφορισμούς 43 λεπτά, άπό τούς οποίους μόλις νά γίνονται κατ’ έτος 

1 "Ενθ* άνωτ. σελ. 128. 

2 Αυτόθι σελ. 35. 
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•δύο ή τρεις ™ πολύ. Άπό άτεκνον άποθνήσκοντα δραχμάς 14 καί λεπτά 

(57, Σπανίως ύπάρχουσι τοιούτοι.» ι. 

Ού μόνον δέ τούτο αλλά καί ό αριθμός τών ενοριών τής επισκοπής 

ήτο ελάχιστος, ώστε νά δικαιολογήται ή γνώμη τού άποφαινομένου την 

επισκοπήν ταύτην πτωχοτάτην.. 

Έκ τού ύπ’άριθ. 13/27/2/835 δήλα δή εγγράφου τού αυτού Ιεράρ¬ 

χου, πληροφορούμενα οτι έν τή παροικία αυτού ύπήρχον μόνον εννέα 

ένορίαι. 
Αλλά καί έκ τρίτου εγγράφου τού ίδιου «ΙΙρός τον Β. Έπαρχον τών 

βορείων Σποραδών», παρέχοντο; πληροφορίας περί τών κτημάτων τής 

επισκοπής ταΰτης, εις άπάντησιν «τής ΰπ’ άριθ. 4237 προσκλήσεώς της» 

δέίκνυται, οτι τά έκ τών κτημάτων εισοδήματα «μόλις έξαρκούν προς έξοι- 

κονόμησιν τών τής επισκοπής αναγκαίων» καί επομένως τό ετήσιον εισό¬ 

δημα αυτών κατά μέσον όρον άναβαίνει εις γρ. τούρκικα 2.286, έκ τού 

οποίου τούτου εισοδήματος έξοδεύω εις τά κτήματα τής επισκοπής, καί 

εις τά αναγκαία τής ζωοτροφίας μου». 

Ό αυτός επίσκοπος διά τού κατωτέρω παρατιθεμένου- ύπ’ άριθ. 69/ 

36/14/10/1836 εγγράφου αυτού προς την Τεράν τού Βασιλείου τής Ελ¬ 

λάδος Σύνοδον, «άναφερόμενος» διά τον εις την. επισκοπήν ταύτην άνή- 

κοντα τόπον «Μεσάδιον» καλούμε νον, όμιλε ι περί τής οικονομικής αυτού 

καταστάσεως. 

Άριθ. Πρωτ. 69 

36 Διεκ. Έν Σκύριρ τήν 14 Ββρίου 1836 

Προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τον Βασιλείου τής Ελλάδος 

«Ιϊερί τού εις τήν επισκοπήν Σκύρου άνήκοντος τόπου Μεσαδίου κα¬ 

λούμενου». 

Ή επισκοπή αύτη, κατά συνέπειαν τής άπό 31 Αύγουστου 1834 καί υπ’ 

άριθ. 1106 διαταγής τού ήδη παύσαντος έπαρχου τού τμήματός μας, έ'δω- 

κε διά τής άπό 7 : 7/βρίου καί ύπ’ άριθ. 66 επιστολής της, τάς ζητουμένας 
πληροφορίας περί τού εις τήν επισκοπήν άνήκοντος τόπου τής βοσκής, Με¬ 

σαδίου καλουμένου, καθώς καί απόσπασμα έκ τού Κωδικός τής έπισκο- 

πής, άναφέρον τήν ιδιοκτησίαν ταύτην, ό όποιος λαβών τάς πληροφορίας 

ταύτας τάς καθυπέβαλεν εις τήν επί τών εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμμα- 

1 Ακολουθεί είτα, έν τφ αύτφ έγγράφφ. λεπτομερής περιγραφή τών δικαιω¬ 

μάτων τών έν τή νήσω ύπηρετούντων Ιερέων, '■ 
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τείαν τής Επικράτειας, ήτις έπροκάλεσε την ακόλουθον άπόφασίν της. 

« Ο,τι ελάμβανεν 7] επισκοπή Σκόρου από τον εις την Μονήν του 
Αγίου Γεωργίου τόπον τής βοσκής δηλ, δίύδεκα ζφα συντόμαρα εξ αίγί- 

δια, εξ πρόβατα καί είκοσι τυρομόζηθρα τα αυτά ή τό άντίτιμον αυτών 
θέλει λαμβάνει καί εις τό εξής ό Σ. επίσκοπος Σκόρου παρά του Εκκλη¬ 

σιαστικού Ιαμείου καί τίποτε περισσότερον, τό δέ περιπλέον θέλει συνοΓ 

ζεσθαι καθ’ δν τρόπον καί όλων των λοιπών κτημάτων των διαλυθέντων 

Μοναστηριούν αι πρόσοδοι, προς όφελος του Εκκλησιαστικού Ταμείου». 

Μένω ευχαριστημένος καί εις ταυτην την άπόφασίν τής Σ. Γραμμα¬ 

τείας, αλλά παρήλθον δυο έτη, καί κατά δυστυχίαν δεν ελαβον παρ’ ού- 
δενός τίποτε. 

Οθεν άναφερόμενος καί διά τής παροόσης μου προς την Τεράν Σύν¬ 

οδον, παρακαλώ νά μή αποστερηθώ τούτου του κτήματος, από τό οποίον 
εξοικονομούν ολίγα τινά έξοδα τής επισκοπής, αλλά γινώσκουσα τά μικρά 

εισοδήματα τής μικράς επαρχίας μου καί την πρεσβυτικήν μου ηλικίαν, 

νά εύαρεστηθή καί άναφέρη όπου δεί, όπως μοί χορηγηθή από τό εκκλη¬ 

σιαστικόν Ταμείον, κατά την άπόφασίν τη; Σ. Γραμματείας, ή από τον. 

ενοικιαστήν τού περί ού ό λόγος κτήματος τής επισκοπής, τό άντίτιμον 

τών δυο ετών καί τό ρηθέν κτήμα, Γνα ούτω δύναμαι νά εξοικονομώ ολί¬ 

γα τινά τών αναγκαίων μου εξόδων, καί συντρέχω κάγό) εις τάς ζητουμέ¬ 

νας συνδρομάς. ’Άς μή ύπομείνη ή φιλόπτωχος γνώμη της νά αδικηθώ 
κατ’ ουδένα τρόπον, εγώ ό δυστυχής, καί 

Ευπειθέστατος Επίσκοπος 
Τ. Σ. Σκύρου Γρηγόριος 

Άντιθέτως όμως, έκ διαθηκών καί άλλων συναφών εγγράφων, παρα- 

τηρουμεν δτι αί προς τάς εκκλησίας, μοναστήρια, πολλω δέ μάλλον την 

επισκοπήν, δσ>ρεαί τών χριστιανών κατοίκων ήσαν πάμπολλαι, γενόμεναι 

καί διά φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά καί προς «μνημόσυνον» αυτών. 

Ό γνωρίζων την θρησκευτικότητα τών κατοίκων, την εκ τών μυχίων 
τής καρδιας αυτών εκπηγάζουσαν, ζήσας δέ την ζωήν αυτών καί συνανα- 

στραφείς μετ’ αυτών, δεν εκπλήσσεται βλέπών αυθορμήτους δωρεάς* προς! 

ευαγή ιδρύματα καί έξέχοντα έκκλησιαστικά πρόσωπα τής νήσου. Εις κώ¬ 

δικα άποκείμενον έν τή Ιερά του ' Αγίου Γεωργίου Μονή, βλέπομεν άνα- 

γραφομενας τάς δωρεάς τών ευσεβών κατοίκων. Τοιούτος βεβαίως κώδιξ» 

οίονει κτηματολόγιον, υπήρχεν ασφαλώς εν τοΐς άρχείοις τών γραφείων 

τής επισκοπής, ως πληροφορούμενα εκ τοΰ επισκόπου Γρηγορίου, δσον 
δμως εγώ γνωρίζω σήμερον δεν διασφζεται. 

Αλλα πάσι τοΐς κατοίκοις είναι γνωστόν δτι ή επισκοπή Σκόρου έκέ- 

κτητο μεγιστην περιουσίαν, ' II περιφέρεια * Τραχύ» σχεδόν ολόκληρος 

Ή επισκοπή Σκύρου άνά , τους αιώνας. 139 

άνήκεν αυτή* πεύκων ευρισκόμενος εις θέσιν «Γ/Αγιος Φωκάς» άνήκεν είς 

Τήν κτηματικήν επ’ ίσης; περιουσίαν αυτής, αγροί είς θέσιν «Χάρισα», 

«Εύγοόνυμο» καί αλλαχού, τόπος βοσκής«Μεσάδως* καλούμενος, ώς εμ- 

φαίνεται έκ τού ώς άνο.) μνημονευθέντος εγγράφου, άνήκεν ομοίως αυτή* 

ού μόνον δέ τούτο, άλλ’ «έκέκτητο μέγαρον παρά τον Ναόν έν μεγαλό¬ 

πρεπε! έρειπίφ σψζόμενον, περιβόλων, μόλους καί ολόκληρον νήσον, τό 

Σαρακήνιον καλούμενον (τό νησί τού δεσπότη)1. .. · 

;·Ό διά τού ύπ’ άριθ. 6324/612/27/1 1/1837 εγγράφου τής Τεράς- Συν¬ 

όδου διορισθείς εκκλησιαστικός επίτροπος τής επισκοπής ταυ της Ίερομ. 

Βαρλαάμ Μακάριος διά τών ύπ’ άριθ. 28/9/29/4/1838 καί από 26 Αύγου¬ 

στου 1841 αναφορών αυτού ,παρακαλών την Τεράν Σύνοδον όπως άγα- 

θυνομένη εύδοκήση ΐνα έπιτρέψη αύτψ καί ένοικιάση προς διατήρησίν 

του κτήματα τής επισκοπής καί συγκεκριμένος «τό είς θέσιν Μανιπγιό 
περιβόλων.» ή «τό νησίον Σαρακήνιον» άτε «ώς "Ελλην γνήσιος 

άφίερώσας είς τον βωμόν τής ανεξαρτησίας» τό μερίδων του, αναφέρει 

την ακίνητον τής έν λόγφ επισκοπής περιουσίαν, έν γενικωτάταις βεβαίως 
{ ■ -■ * * 
γραμμαις. 

Ό αυτός εκκλησιαστικός επίτροπος δι’ επανειλημμένοι ν αναφορών π«- 

οακαλών την Τεράν Σύνοδον δπως ένεργήση τά δέοντα παρά τή Γραμματεία 
τών εκκλησιαστικών διά την επισκευήν τού πεσόντος, έκ τού κατά τό 

1841 έπισυμβάντος έν Σκόρφ σεισμού, επισκοπικού μεγάρου καί διαμαρ- 

τυρόμενος διά την μ ή έγκαιρον ενέργειαν τών δεόντων παρά τών αρμοδίων 

καίτοι, ώς έμφαίνεται έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 9999/476/3/8/1841 έγγραφου, ή Τέ¬ 

ρα Σύνοδος «περί πολλού ποιούμενη την διατήρησίν, καί επομένους την 

βελτίωσιν τών περί ών ό λόγος κτημάτων τής επισκοπής Σκόρου, τά όποια 
κόπφ καί μόχθφ καί δαπάνη ού σμικρα, ό μακαρίτης επίσκοπος Σκόρου 

κτησάμενος φκοδόμησε, καί μή ανεχόμενη την καταστροφήν αυτών κρίνει 
εύλογον νά παρακαλέση την Β. ταυτην Γραμματείαν, νά έπιστήση προς 

ταύτα την προσοχήν της, καί επομένους λαβούσα ύπ’ δψιν ιήν αΐτησιν τού 

άναφερομένου πράξη ή ιδία ώς προς αυτήν, ο,τι έγκρίνη επί τό συμφέρω- 

τερον» αναφέρει δτι «τό εκκλησιαστικόν ταμείον απολαμβάνει υπέρ τάς 

χιλίας πεντακοσίας δραχμάς κατ’ έτος από τά κτήματα τής επισκοπής καί 
οί χριστιανοί βλέποντας τα είς τοιαότην κατάστασιν, δηλ. άθλίαν, λυπούν¬ 

ται μεγάλους καί άδημονουν» καί «δτι είναι αμαρτία νά χαλάση εν τοιού- 

τον κατάστημα δι’ ολίγα έξοδα καί μάλιστα έν ω έχει ή επισκοπή τόσα 

εισοδήματα όπου ωφελεί τό Ταμείον.». 

’Αλλά καί έξ άλλου όμοιου εγγράφου τού Γρηγορίου, έν φ ύπογρά- 

1 Δ. 11 α π α γ ε ωτ ρ γ ί ο ν. "Ενθ’ άνωτ, σελ. 129, 
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φονται καί άλλοι Σκύριοι, προς την «έντιμον Δημογεροντίαν Σκύρου» φαί¬ 

νεται ή προς τον αρχηγόν τής έν Σκύρο.) φρουράς, κατά την περίοδον τής 
έπαναστάσεοκ, παροχή υλικής βοήθειας έκ μέρους τής εκκλησιαστικής άρ* 

χής. Τό είς τον Τέρομόναχον Νεόφυτον Σκουλουδάκην χορηγηθέν πιστο-' 

ποιητικόν, ιός έφθημεν είπόντες, αναγράφει τάς πρό; τον ιερόν τής ανεξ¬ 

αρτησίας. αγώνα υπηρεσίας τοΰτου. Έν αύτω βλέπομεν οτι ολόκληρος ή 

νήσος, κατ’ ακολουθίαν δέ καί ή αρχουσα πνευματική του τόπου αρχή, 

ή επισκοπή, παρείχε τροφάς, χρήματα, στρατιώτας, πολεμοφόδια, περίθαλ¬ 

ψήν «εις τούς εισερχόμενους και έξερχομένους εις την νήσον στρατιώτας». 

"Οτι δέ αύτη διέθετεν επαρκή οικονομικά μέσα, ώστε και αρωγός νά 
ερχηται εις κοινωφελείς και άλλους σκοπούς, δείκνυται. και έκ τής κατω¬ 

τέρου δημοσιευόμενης ομολογίας τής Δημογεροντίας Σκόρου, όμολογούσης 

τήν υπό τού οικείου επισκόπου χορήγησιν εις αυτήν δι' άνάγκας της ζη- 

τηθέντος χρηματικού ποσού. 

Διά τής παρούσης μας ομολογίας έδανείσθημεν διά χρείαν καί ανάγ¬ 

κην τής Κοινώ(τη)τός μας σκύρου παρά τού αγίου δεσπότου μας κυρίου 

γρηγορίου σήγουρα; γρόσια πέντε χιλιάδες Ν. 5.000 μέ τό διάφορόν τους 
προς δέκα τά εκατό) τον χρόνον διάφορον, καί ύποσχώμενοι ευχαριστήσεις 
α(ύτφ) εις τήν καλήν του άναζήτήσιν διό) έδώσαμεν τήν παρούσαν ενσφρά¬ 

γιστον καί ένυπόγραφον, όπως έχη τό κύρος. 

τή α μαρτίου 1817 
σκύρος 

γήοργής αβλονήτης και γέροντας 
στάματίς χατζιθιοδόρου καί γέροντας 

σταμάτης παπάζογλου 
Δημήτριος παπα Σαμιότης 

Κονσταντης Σπούνου 

Δημήτρης αβλονήτης 

γιάννης πέτρου 
Δημήτρης τζικούρης και Νοτάριος» 

Αλλά καί ή παρά τω λαφ τής νήσου διαδεδομένη παροιμιώδης φρά- 

σις, καθ’ ήν ή δύσμιορφος δεν θά δυνηθή νά ύπανδρευθή ούδ’ άν έχη «τά 
καλά τής επισκοπής» φανεροίνει τήν οικονομικήν τής επισκοπής ευεξίαν. ·. 

Τά ανωτέρω πείθουσι, πιστεύοη έπαρκώς δτι ή επισκοπή Σκύρου κα¬ 

τά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, καί πολύ επ παλαιότερον, είχεν επαρ¬ 

κείς οικονομικούς πόρους. Τί συν έβαινε διά τήν από τού Δ' αίώνος καί 
εντεύθεν εποχήν άγνοούμεν* άν λάβη τις όμως ύπ’ οψιν δτι έν τή νήσφ 

ύπήρχον πολλά εθνικά ιερά οίον τού Διονύσου, τού Πανός, τού ’Άρεως, 

του Ποσειδώνος, τού ’Απόλλωνος καί τής ’Αθηνάς, επί τής Άκροπόλεως, 

'ΐί επισκοπή Σκόρου άνά τούς αΐώνας. 141 

τότε ίσως θά ήτο διατεθειμένος νά δεχθή δτι καί τούτων ή περιουσία, 

μετά τήν κατάργησιν τής είδωλολατρείας, θά περιήλθεν εις τήν εκκλησια¬ 

στικήν τής νήσου αρχήν. 

Ή επισκοπή λοιπόν Σκύρου ου μόνον δεν ήτο άπορος, κατά τον 

ΤοοΓηείοΓΐ:, άλλα τουναντίον πλούσια, δυναμένη καί τήν πνευματικήν 

αυτής αποστολήν' νά έκπληρώνη, δρώσα φιλανθρώπως καί κοινωφελώς, 

καί εις τον βοομόν τής ελευθερίας νά συνεισφέρη. 

Άρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΕΣΗΣ ** 

’Έγραφον έν Π. Φαλήρφ μεσοΰντος Απριλίου 1939. 
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Έν χψ μεταγενεσχέρω έμμέτρω μυθιστορήματι, χή ’Λχιλληΐδι, 6 

ποιητής ομίλων περί χών φορεμάτων τής βασιλόπαιδος, τής μεχέπείχα 

συζύγου του ήροοος, λέγει* 

ήγάπαν δέ καί πάντοτε Φραγκικήν φορεσιάν 
καί διφιγγίχσίν σπαστρικόν μονόφυλλου έφόρειεν 

άλλοτε πάλιν τά λινά, τά λέγουν άνεμίτοια 

κατάστικτα άμφότερα διά λίθων καί μάργαρων1. 

’Άς έξετάσωμεν τό όνομα καί τήν ποιότητα του τελευταίου φορέ¬ 

ματος. 

Γνωστόν είναι ότι οί Βυζαντινοί, ακολούθουντες Ρωμαϊκήν συνή¬ 

θειαν από των αυτοκρατορικών χρόνων έπικρατήσασαν 2, προεχίμων τά 

λεπτά φορέματα των μάλλινων, θεωρουντες τά αδρά εις πτωχούς αρμό¬ 

ζονται Καί Ιφόρουν μέν κατά τον χειμώνα, προς αποφυγήν του ψύχους, 

μάλλινους έπενδυτας, κατά τό θέρος όμως συνήθιζον να φέρωσι λινά4, 

τά όποια ήσαν λεπτότερου ύφασμένα καί επομένως ελαφρότερα. 

’Άλλοτε τά λεπτά ταϋτα φορέματα κατεσκευάζοντο εκ μεχάξης, πο- 

λύλεκτα (Υ είναι κατά τήν παλαιοτέραν εποχήν τά «λεπτά όθόνια» ή «αί 
λεπταί όθόναι*® ή «τά λεπταλέα σηρών νήματα» ή αί «έσθήτες λεπτά- 

λέων μίτων»6 ή «αί λεπταί έσθήτες»7. 

Καί έψ’ όσον μέν έπρόκειτο περί άνακουφίσεως του σώματος, μά¬ 

λιστα κατά τό θέρος, τό πράγμα είχε καλώς* πολλαί όμως, ύπερακονχί- 

ζουσαι, έφερον τάς κατά Λουκιανόν «εις πρόψασιν έσθήτας»8 ώς διά 

1 Στίχ. 80Β Ν (Η635βΙΐπ^). 

- Β 1 ΰ πι η 6 γ — Μ ο ω ιη 8 6 π, Βετ ΜαχίηιαΗαπί άβ3 Όίοοίβιίαπ σ. 168. 

3 Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 53. 348, Ά χ μ έ τ, Όνειροκριτικόν κεφ. 157 σ. 

117. 9 (ΌτεχΙ.) 

4 Ά σ τ ε ρ ί ο υ ’Α μ α σ ε ί α ς, Ρ. Ο. 40. 165. Τό λίνον- ήρχετο εις τάς Βυ- 

ζαντινάς χώρας καί έξ Αίγυπτου, άλλα καί έκ Πόντου (Τραπεζοΰντος), Στρυμό- 

νος καί Βουλγαρίας. Βλ. Λέοντος του Σοφού, Τό έπαρχικόν βιβλίο ν' 
IX. 1. 6. 7, Ο. Ζ ο γ ά 3, I οοτροΓαζίοηί Βίζαπίίπε σ. 180. 

δ Χρυσόστομος, Ρ. Ο. 62. 304, 63. 198. 

6 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Θεολόγος, Ρ. Ο. 37. 901. 1370. 

“Βασίλειος Σελεύκειας. Ρ. Ο. 8δ. 573. 

8 Λ ο υ κ ι α ν ο ϋ, "Ερωτ. 41. 
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τους χρόνους του λέγει, ψέγων, Κλήμης ό Άλεξανδρεΰς, όστις αναφέρει 

«υμένινα περίοπτα»1 καί φορέματα καθ’ όλου «διαφανή όλίγφ παραπε- 

τάσματι τήν αισχύνην του σώματος προαγιυγεΰοντα», άφ’ ού ή έσθής 

προσκολλωμένη επί του σώματος «τον τόπον εξεμάττετο τής γυναικός, 

ώστε τήν δλην του σώματος διάθεσιν είναι φανερόν»2. 

Καί τον συρμόν ήκολούθουν ου μόνον αί γυναίκες, αλλά καί οί άν- 

§ρες, οίτινες, κατά τον αυτόν συγγραφέα, περιγράφονται ώς «χλαμόσι 
διαφανέσι περιπεπεμμένοι» 3. 

Ή χρήσις των διαφανών τούτων φορεμάτων έςηκολουθησε καί μετά 

τον Βλ Γ'. καί Λ λ αιώνα. Ουτω Γρηγόριος ό Θεολόγος λέγει ότι ή αδελφή 
ο-υτου Γοργονία άπέφευγεν «έσθήτος διαφανούς πολυτέλειαν»4, επαινεί 
5’ 6 αυτός καί τον αδελφόν Καισάριον ώς μή άρεσκόμενον νά φορή «λι¬ 

νού διαφανούς υφάσματα»5. Περί διαφανών δ’ υφασμάτων λινών (ομί¬ 

λησε πολύ βραδύτερου καί ό Μιχαήλ Ψελλός6. Τόσον δέ λεπτά ήσαν 

τότε τά ύφαινόμενα καί υπό των κομψευομένων φορούμε να, ώστε νά 
παραβάλλωνται ταυ τα προς ιστόν αράχνης καί του του νά θεωρώνται λε¬ 

πτότερα 7, χαρακτηριζόμενα ώς άράχνια υφάσματα 8 ή χιτώνες άραγνώ- 

δεις9ή «χιτώνες οίς αραχνών μίτος έρίσειεν άν» 10 ή ώς ύφασμένα διά 
νημάτων, άτινα ήσαν «αραχνιών λεπτότερα» 1Χ. 

1 Κ λ ή μ β ν τ ο ς, Παιδαγωγός 2 κεφ. 10. 109. ΙΤβ. καί Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, 

Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους των πατέρων τής εκκλησίας (Νέα Σιών, τόμ.. 

17. σ. 421). 

2 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγοιγός 2 κεφ. 10. 107. 

3 Κ λ ή με ν τ ο ς, Παιδαγωγός 3 κεφ. 3. 1 (1. 245. 4 δίαάΐίη). 

4 Γ ρ η γ ό ρ ι ο. ς Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. Ο. 35. 800. 

3 Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. Ο. 35. 773. 

β Μ ι χ(ι ή λ·! Ψ ε λ λ ο υ, Είς τήν θυγατέρα Στυλιανήν προ ώρας γάμου τε- 

λευτήσασαν (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 72). 

7 Χρυσόστομος, Ρ. Ο 58. 501, 62. 259. Οί συνεχίζοντας τον 

Θεοφάνη 318. 16. 

8 Γρηγόριος Θ ε ο λ ύ γ ο ς, Ρ. Ο. 36. 24. Τ ω ά ν ν ο υ Κ α μ ε ν ι α¬ 

τού. Είς τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης {Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη 568.17. 

9 Λιήγησις τοϋ Διγενή 6. 782 (Εε^ταικΙ). Ε ύ σ τ α θ ί ο υ, Τό καθ’ 'Υσμί- 

νην καί Ύσμινίαν δράμα Β'. 3.3. *0 αυτός αυτόθι (Δ'. 12. 1) όμιλεϊ καί περί πε¬ 

ρικαλύμματος τής κεφαλής «έξ άραχνώδους λινού». 

10 Τ 3. ί 6 1, Ειΐδΐδίΐιπ οριιεοαία 304. 68. 

11 Γεωργίου Βουρτζου, Λόγος είς τήν αγίαν καί Μεγάλην Πέμπτην 

(Βασ. Γεωργιάδου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου καί Γεωργίου Βουρτζου 
μητροπολιτών Αθηνών λόγοι σ. 49). Περί αραχνιών μίτων όμιλεϊ καί ό Βαλσα- 

μών ερμηνεύουν τον 74ον κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη — Ποτλή, Σύνταγμα 4. 

237.) "Ισιος καί τό στιχάριον άραγνίτιον τό άναφερόμενον έν παπύρώ των 

Βυζαντινών χρόνων (]. Μ α 3 ρ ο γ ο. Ρερ^ηΐδ Οτεοε ά'όρο^ηβ Βνζ&ηΠπβ I. 30. 

84) νά είναι τό Αραχνοΰφαντου στιχάριον. - ; 



144 Φαίδωνος 1. Κουκονλέ—Τά Άνεμίτσια. 

Ούχί δέ μόνον προς αράχνης ιστόν τά τοιαΰτα λεπτά υφάσματα καί 

φορέματα παρεβάλλοντο, άλλα καί προς αέρα, διά τό κούφον καί δια¬ 

φανές. 

Ουτο) Γρηγόριος ό Θεολόγος όμιλεΐ διά τά έκ λίνου καί σηρών αέ¬ 

ρια υφάσμαται, λέγει δέ κατά τον Θ', αιώνα καί τό ονειροκριτικόν του 
Άχμέτ ο τι τά αερώδη υφάσματα αρμόζει νά φέρωσιν οι μεγιστάνες καί 

ό βασιλεύς-, όμιλεί δέ μετά ένα αιώνα, η καί επί πλέον, ό Λογγιβάρδος 

μετά περιφρονησειος περί των φερόντων τά έκ λίνων καί αηρών αέριο. 

ύφάσματα 3. 

Δυο αιώνας μετά ταυτα καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (ομίλησε δι’ 

ύφασμα τό όποιον ό βλέπων ένόμιζεν δτι έθεώρει «πχφιυτισμ ένον ήλιο) 

αέρα»1, λέγουσι δέ και. σήμερον «ρούχο αεράτο» τό λεπτότατον φόρεμα, 

καί έν ποιήμασι τής Ιθάκης άναφέρεται τό «άγερινό φουστάνι»5. 

Σήμερον πολλάκις ό αέρας καί ό άνεμος συγχέονται, έκλαμβανομέ- 

νου του ενός αντί του ετέρου, ή συγχυσις δ? αΰτη είναι καί παλαιοτέρα* 

ουδόλως λοιπόν άπορον αν καί οί συγγραφείς όμιλώσι δι’ ΰφαινόμενον 
«ιστόν αράχνης άνεμιαιον» 

Τά έν τοΐς άνωτέριο λοιπόν στίχοι ς άναφερόμενα λινά άνεμίτσια, τά 
μέ τον άνεμον γλωσσικώς συνδεόμενα, ούδέν άλλο είναι ή φορέματα 

κατεσκευασμένα έκ λεπτού λινού υφάσματος, οπερ είναι οίονεί άνεμος7. 

Τά άνεμίτσια ταύτα πενχανέμια νυν έν Περιστάσει τής Θράκης καλούν¬ 

ται8. 

Έν τέλει άς προστεθή ότι τό λεπτόν λινούν ύφασμα έν τή Άχιλλη- 

ΐδι έπ? ίσης χαρακτηρίζεται ώς άχνη 9, παρομοάυσις γνωστή καί σήμερον, 

άφ’ ού έν Σάμω παννι άχνόλαοτο λέγεται τό άραχνούψαντον. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Γρηγόριος Θ ε ο λ ό γ ο ς, Ρ. Ο. 35. 877. 

3 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 157 σ. 117. 6 (ΒγοχΙ). 

* Ν. Ρ 6 31 α, Κοη^γ^ΗΓίΙο» (Βυζάντιον 6. 116). 

4 Τ ε ί ο 1, Εαδί&ΐΐιϋ οραδοοία 328. 77. 

5 Άπό τετράμορφο βουνό μια κόρη κατεβαίνει 

κι’ είχε ψιλό πουκάμισο κι* άγερινό φουστάνι. 

Φώιοιι Γιο φ ν λ λη, Θιακά μοιρολόγια ('ΙΙμερολ. τής Μεγάλης Ελλάδος 
1926 σ. 267.) 

6 Ά ο τ έ ρ ι ο ς Ά μ α σ ε ί α ς, Ρ. Ο. 40. 165. 

7 Όρθώς ύ Η <* δ 8 β 1 ΐ π Ι/ΑοΜΙΐέΐάο Βγζ&πΐίπβ σ. 142 μεταφράζει τό 
άνεμίτσια διά ιού νοίβιποπίδ Ιό^υτε. 

8 Κατά πληροφορίας τοΰ Αρχείου τού Ιστορικού Λεξικού. 

ΚΡ όλόνυμνην τήν έκδυσεν μετά λινού καί μόνου 

ιό δέ λινόν εις τό έκ παντός ήτον ώς άχνη μόνον. 

Στίχ. 1249 Ν. 

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΛΙΑ ΤΣΕΑΕΜΠΗ1 

Μετάφρασις καί ελεγχος τ ον «'Οδοιπορικοϋ» 

(σεγιαχατναμέ) του Τούρκου περιηγητον μετά παρατηρήσεων. 

”Επαινος2 της πόλεως Βαολάκ (V(ΧεΗΙ&ίϊ). 

Εντός τού εδάφους τής διοικήσεως Καβάλλας, είναι μικρά συμπα¬ 

θής πολίχνη έξαρταηιένη έκ τής πόλεως Μπερεκετλή3 εντός εύρεία^ κοι- 

\ί ι Συνεχίζοντες την εϊς τον πέρυσινόν τόμον τής «Επετηρίδας τής Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών» (σελ. 486-514) δημοσιευθείσαν κριτικήν άνάλυσιν και εν τοις 

πλείστοι. αυτολεξεί μετάφραση- των περί Μακεδονίας κεφαλαίων τού «Όδοιπορι- 

κού» τού Έβλιά Τσελεμπή, δίδομεν ήδη την συνέχειαν τούτων καια πίστην μετα- 

φηασιν τού τουρκικού κειμένου, μετά παρατηρήσεων εις σημειώσεις. Προηγουμέ¬ 

νως όμως όφείλομεν μίαν επεξήγηση* εις τά περί Σεντερκισί, Σεντερ-καπισι η 

Σεντερκαψί (Βλ. «Έπετηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών Τομ. ΙΔ , σεΛ. 

498). Διηοωτώμεθα τότε καί ήρωιώμεν τούς έκ των ήμετέρων ειδικούς, ποια ε - 

ναι ή κατά τόν Έβλιά σπουδαία αύτη πόλις, ή έχουοα καί νομισματοκοπείο^·, 

έκλιπούσα δέ σήμερον καθ’ ολοκληρίαν. Ό Έβλιά παρήγε τό όνομα αυτής εκ 

τού "Ελληνας φιλοσόφου Σεντερκαψί (!), όστις άνεκάλυψε δήθεν τά ουχι μακραν 

αύτής κείμενα αργυρωρυχεία. , , , 
Ής ήδυνήθημεν ήδη νά διαπιστώσωμεν κατόπιν σχετικής ερευνης, πρόκει¬ 

ται περί τοΰ χωρίου «Σιδηροκαύσιον» ή «Σιδηρόκαψα» ή «Σιδηρόκαυσα» κείμενου 

έν τή Χαλκιδική χερσόνησό). Τό χωρίον τούτο σχετίζεται ατενώς προς την ιστορίαν 

τού ' Αγίου "Ορους. Παρ’ αυτό ΐδρυοεν Ιωάννης ό Κολοσσός κατά τόν Θ' αιώνα 
τήν ομώνυμον μονήν. Ή ύταρξις ιού χωρίου τούτου έλησμονήθη, ώς φαίνεται, το- 

σον, ώστε ό κ. Άθ. Σ. Παλαμήδης, όσπς διήλθε τόν βίον του έν τή Χαλκιδική, 

γραφών περί των χρυσωρυχείων, αργυρωρυχείων κλπ. τής Χαλκιδικής να λεγη^ εν 

τή έφημερίδι «Έσάα» ότι δεν ήκουσε ποτέ τι περί Σιδηροκαύσης. Λεν είναι «πι¬ 

θανόν νά περισυνέλεξεν ό Έβλιά παλαιάς φήμας περί τής μυστηριώδους^ταυτης 

πόλεως καί νά έγραψε περί αυτής ώς άν τήν είδεν ύπάρχουσαν. Θα ητο και 

τούτο μία ακόμη τερατολογία του. 5 
2*ή λέξις «έπαινος» (Μίαίδΐι) είναι ενταύθα είδος κοσμητικού επίθετου, 

τόπον έπέχοντος τής λέξεως «περιγραφή». 
» 'Ο εκδότης λέγει ότι υπάρχει εις άλλο χειρόγραφον γραφή «Περεκιλη» (;). 

εΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ* ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ 
10 
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λάδος μέ δέκα πέντε μικρά χάνια κεραμοσκεπή και σχιστολιθοσκεπή, 15 

πρατήρια, 1 λουτρώνα καί 200 έν δλψ κεραμοσκεπείς οικίας έν καλή κα- 

ταστάσει μέ αμπέλους και κήπους. 

Έκείθεν υδοιπορήσαντες επί ήμίσειαν ώραν, προσεκλήθημεν υπό 
πλείστων όσων καλών φίλων εις τάς έν τή πόλει Πραβίστα οικίας των. 

Τά της πόλεως 1 ίραβίστας (Πραβίον). 

Κεΐται εις τους πρόποδας ύψικαρήνου όρους, Δ. τής πόλεως του 
Όρφανου καί Δ. του φρουρίου τής Καβάλλας, εις άπόστασιν ενός κανα¬ 

κιού (ήτοι σταθμού) από τού Όρφανου καί τής Καβάλλας. 

Είναι πόλις μικρά, πέριξ δ? αυτής υπάρχουν οίκίαι τινές χρησιμευου- 

σαι ώς ξενώνες δι’ οδοιπόρους. Αποτελεί δικαστικήν περιφέρειαν ναΐ'πη 

(ιεροδίκου) καί ύποδιοίκησιν (βοεβοδαλίκ τού σαντζακιού (διοικήσεως) Κα¬ 

βάλλας. Έχει 300 έν συνόλφ οικίας έν καλή καταστάσει, μέ στέγην έκ 

σχιστόλιθου, μέ κήπους καί αμπέλους, προς δέ έν τζαμίον, ενα μικρόν 
ευκτήριου οικον (μεστζίτ)ι, τρία έν συνόλφ μικρά χάνια, ενα λουτρώνα 

καί επαρκή μικρά πρατήρια. Ξενισθέντες ενταύθα μίαν νύκτα καί έστια- 

σθέντες πλουσίους μετέβημεν εντεύθεν εις 

την πάλιν Ράχοβα 3. 

όπου καί έπρογευματίσαμεν. Καί αύτη είναι βοεβοδαλίκιον καί δικαστι¬ 

κή περιφέρεια ναίπη εντός τού εδάφους τού σαντζακιού Καβάλλας. 

Έχει 300 οικίας, έν τζαμίον, έν μεστζίτιον, ένα λουτρώνα καί δύο 

χάνια. Ή πόλις αύτη κεΐται δεξιόθεν τής πόλεως ΙΙραβίστας. Δεν κατε- 

λΰσαμεν εις την Ράχοβαν καί διήλθομεν αυθημερόν είς 

τον οταϋμον τον Σιγιρ-Μπερεκετλη (Μικρόν Μπερεκετλή). 

Καί ή πόλις αύτη είναι βοεβοδαλίκιον τού Σαντζακιού Καβάλλας, άλλ’ 

είναι άλλη ύποδιοίκησις (καζάς). Δεν είναι πόλις τόσον μεγάλη και τό¬ 

σον ευπορούσα, άλλ’ ώς ή παρά τον νομόν Σιβάζ (Σεβαστείας πόλις Ντε- 

1 *Η /-έξις «μεστζίτ». προφερομένη εις τινας άραβικάς διαλέκτους (π. χ. έν 

Αίγύπτω) καί μ α σ γ κ ί τ, παρελήφθη είς τά κείμενα των ήμετέρων βυζαντινών 

ιστορικών ώς «μασγίδιον». 

2 Τό Σλαυϊκον τούτο τοπωνυμίαν (έζ ου καί ή ήμετέρα Αράχοβα) γράφει ό 

Έβλιά «Ράχ-οβά», ώς νά ήτο τουρκικόν σημαίνον «πεδιάς τοΰ Ράχ». 
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ρεντέ*1 2 κεΤται επί ωραίας καί καταρρΰτου πεδιάδος, κατάφυτου ές άμ¬ 

πελο) ν. Οί κήποι καί οι αμπελώνες της κατεκλυσαν τά πέριξ. Έρείκια ώς 

τά ΐδικά της δεν υπάρχουν εις δλην την οικουμένην. Είναι εν είδος μι¬ 

σθών κιτρίνων. ωραίο)ν, γλυκέων καί χωνευτικών κορομήλων, ωραιότερων 

καί γλυκυτέρο>ν από τά τής Περσίας, τής Βουχάρας, τού Μαρντίν3 καί 

τής Ντερεντέ. Έξ αυτών παρασκευάζεται ήδΰποτον δ, τό οποίον δουσίζει 

καί ανανεώνει το εσωτερικόν τού ανθρώπου. Καί μάλιστα είς έκ των άρ- 

χιοψ ο φυλάκων (κελαρτζή-μπασή) τού εσωτερικού των ανακτούν τής ό- 

θωμανικής δυναστείας έρχεται εδώ καί ξηραίνων πολλά φορτία κορόμη¬ 

λων μεταφέρει αυτά διά τον Σουλτάναν. Είδικώς δέ έρχεται εδώ κατ’έτος 

6 αγάς τού στρατού τής ξηράς. Όλοι οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης είναι 

κηπουροί. Αί οίκίαι των κείνται είς αρκετήν άπόστασιν ή μία από τής άλ¬ 

λης, ούτως ώστε κατοικούν εντός κήπων. Λεν γνωρίζω όμως πόσαι είναι 
αί οίκίαι, διότι δεν είναι έκτισμέναι επί τή βάσει σχεδίου. "Υπάρχουν 

όμως τζαμία καί μεστζίτια, μικρά χάνια, είς λουτρών καί επαρκής αριθ¬ 

μός πρατηρίων. Έκειθεν πορευθέντες μίαν έυραν έπί τής οδού Δράμας 

έφθάσαμεν είς 

το φρούριον Φιλιμπετζϊκ (—Μικρά Φίλιππον πόλις). 

Καί τούτο κεΐται εντός τού σαντζακιού Καβάλλας, εντός τού δήμου 

(ναχιέ^ Μπερεκετλή. "Η άλωσις αυτού έγινεν έν έτει Εγίρας.. . . υπό 
τού Γαζή Έβρενός4. Λέγεται ότι ήτο καθέδρα τού φιλοσόφου Φιλικός" 

κατά την θερινήν περίοδον. 

Τό φροΰριον αυτό είναι σήμερον μικρόν, σχήματος στρογγυλού, μέ 

τείχος χαμηλόν. Δέν υπάρχει άλλο φρούριον μέ μάρμαρα τόσον λευκά, 

οσον τά τού θολού τού εδώ λουτρώνος, πλήν ίσους των μαρμάρων τής έν 

Συρία Μπααλμπέκ ("Ηλιουπόλεως), έν τή πεδιάδι τής Μπααλμπέκ. "Η αρ¬ 

χιτεκτονική τέχνη τού αριστοτέχνου μηχανικού τού φρουρίου τούτου τού 

Φιλιμπετζϊκ δέν απαντάται είς άλλο φρούριον. Δέν υπάρχουν όμως εις τό 

1 Είναι πιθανώς ιά Λάρανόα (Ναρεντέ) τής Καραμανίας, σήμερον Καραμάν, 

έδρα τής ομωνύμου ύπ ο διοικήσεως τοΰ νομού Κόνια (’ϊκονίου). 
2 Πόλις τής Τουρκίας έν τή "Ανω Μεσοποταμία είς άπόστασιν 81 χιλιομέ¬ 

τρων ΝΑ. τής Διαοβεκίρης (Άμίδης). 

3 Τουρκιστί Η ο ο ίι 3. 1). Ή λέξις είναι περσική, σύνθετος έκ τοΰ χ ό ς = 

γλυκύς καί ά π = ύδωρ (ήδΰποτον). τό κοινώς λεγόμενον «χοσάτρι». 

4 Βλέπε περί τού έζωμότου τούτου πολεμιστοΰ έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών, Τ. ΙΔ', αελ. 508. 

5 Βλ. περί τούτου είς σελ. 508, Τ. ΙΔ', Έπετηρίδος Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών. 
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φρούριον τούτο άνθρωποι, ούτε τρόφιμα δι’ άνθροδπους. Και ή κάτοή εξ&> 

του φρουρίου συνοικία (βάρος), δεν εύρίσκεται εις τόσον καλήν κατάστασιν, 
"Έμειναν μόνον όσον εν περίπου χωρίον, 70—80 οικίαι μέ στέγην εκ 

σχιστόλιθου. ’Άλλ’ εκ τούτων πολλαί είναι μνημεία περίεργα, παράδοξα 
και ενδιαφέροντα. 'Όλαι είναι εκ μαρμάρου μέ φλέβας (σωμακί), τοιοΰ^ 

του, ώστε ό βλέπων, μά τον θεόν, έξίσταται. "Ίσως τόσον αξιοθέατα εί¬ 

ναι μόνον ή έν Ανατολή πόλις 'Δϊδιντζίκ 1 *, τά Μΰλασα ή τά ερείπια τής 

Εφέσου, τής Μπαλάτ 3 * * & καί τής επί των οχθών τής λίμνης Βάν πόλεως 
Άχλάτ. 

Κάτωθεν των βράχων του οχυροί) τούτου του Φιλιμπετζικ άνα¬ 

βρό ου ν υδατα διαυγή ώς το αθάνατο νερό, τά όποια τον Ιούλιον είναι 

ψυχρά ως πάγος. Παντός είδους νεαραί συρρέουν εις τάς παντοειδείς με¬ 

γάλης δεξαμενής, παραμένουν εις τάς οχθας καί έξερχόμεναι κατόπιν κυ¬ 

κλοφορουν. (Παράδοξον παράδειγμα μιμήσεως). Παρά τάς μεγάλας ταΰτας 
δεξαμενάς υπάρχει τετράπλευρος θόλος λουτρώνος έξ ενός μονολίθου μαρ¬ 

μάρου. Εις παλαιούς χρόνους κάποιος παλαιστής έφορτώθη τον λίθον τού¬ 

τον εις τούς ώμους του καί μετέφερεν αυτόν εδώ, όπου τον έτοποθέτη- 

σεν επί τού τάφου τής θυγατρός τού διάσημου φιλοσόφου «Φιλικού». Κά¬ 

ποιος 6έ γλυπτής έλάξευσε τον λίθον καί κατεσκεύασε τεχνητόν θόλον. 

Είναι αξιοθέατος. Ακόμη καί εις την σημερινήν κατάστασίν του είναι 
αδύνατον νά μετακινήσουν αυτόν από την θέσιν του δέκα χιλιάδες άν¬ 

θρωποι ηνωμένοι, ενώ κατά τούς πρώτους αιώνας εις παλαιστής άνήγειύ 

ρεν αυτόν1. Διατηρείται ακόμη γεγραμμένον επί τού μαρμάρινου αυτού 

θόλου μέ ελληνικά γράμματα τό όνομα τής θυγατρός τού φιλοσόφου Φι¬ 

λικού, ώς καί τό τού έπωμισθέντος τον λίθον παλαιστού. Τό όνομα τού: 

παλαιστου είναι «’Αμλάκα» (ή «Άμελάκα»). ίΥπάρχουν εις τό μέρος τού¬ 

το χιλιάδες σαρκοφάγων (τάφων) έκ μονολίθου μαρμάρου, ως καί χιλιά¬ 

δες υποδειγματικών μνημείων, τόσων ώστε, αν άπαριθμήσωμεν τό «χα~ 

ραμπιστάν» (=τόπον ερειπίων) τούτο, θά ήτο μεγάλη απώλεια χρόνου, ή 
Έκεΐθεν τραπέντες προς Δ. μετέβημεν εις τό χωρίον «Μποϊράζ» (Κα- 

ριέϊ-Μποΐράζ ήτοι χωρίον τού Βορρά) Είναι χωρίον βουλγαρικόν. Έκεΐ¬ 

θεν βαδίσαντες πάλιν προς Δ. έφθάσαμεν εις ·;ή 

1 Κωμόπολις επί τής χερσονήσου τής Κυζίκου παρά την άρχαίαν Κύζικον; 

Έκεΐθεν έξεκίνησε το σώμα των υπό τον Σουλεϋμάν πασά, υιόν του Σουλτάνου 

Όρχάν, Τούρκων, τό όποιον νύκτωρ, υπό άβληχρόν φως (άϊντιντζίκ) διεπερααοθή 
διά τής Προποντίδος έξ Ασίας εις Ευρώπην. 

3 Πόλις τής Καρίας. 

3 Μικρά πόλις τής ύποδιοικήσεως Σεβκέ (Σωκίων), τού νομού Άϊδινίου. 

1 Εις άλλο χειρόγραφον προστίθενται αί λέξεις ; «εις τούς ώμους του καί τον 
μετέφερε*·. 

& Κατ’ άλλην γραφήν «Ποϊράν». 
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την πόλιν-σταϋμδν λτζοξάτ (Δοξάτον), επίγειον παράδεισον Δ 

Είναι παραδείσιος πόλις εντός τού καζά τής Δράμας, εις τήν πεδιά- 

δα στής Δράμας, κατάφυτος έξ αμπέλων, μέ 300 οικίας, έν τζαμίον, έν μεσ- 

τζίτιον, ένα λουτρώνα, χάνια τινα καί μερικά πρατήρια. Τό κλίμα της εί¬ 

ναι ύπέροχον, τά 5έ κτίριά της ωραία. Είναι τόπος εύφορος. Εδρα ναιπη 
(ιεροδίκου) καί βακουφικής υπηρεσίας. Έγώ3 δεν ειδον καθολου τα μέρη 

ταύτα, άλλα μεταβαίνων από πόλεως εις πόλιν, ότέ μέν προς Β. οτέ δέ 

προς Ν. προς Α. ή προς Δ., ετράπην πάλιν πρόςΒ., διελθών δέ διά τού χω¬ 

ρίου Τσατάλτζα εφθασα εις την 6 ώρας από της Καβάλλας απέχουσαν 

Δράμαν (Ντιράμα) 

Είναι συμπαθής πολίχνη κείμενη εντός τού Καζά Δραμας, παρά τούς 

πρόποδας τού όρους.3 
Αί προσόψεις όλων των ευαγών καθιδρυμάτων της είναι έστραμμέ- 

ναι προς τόν «κυμπλέ1 . . . .»"Έχει 360 έν συνόλφ κεραμοσκεπεις οικίας, 

τέσσαρα μιχράπ (ευκτήριους βωμούς). Τό τζαμίον της διατηρείται καλ(»ς, 

*Έχει ένα μεδρεσέ (ιεροδιδασκαλείον), μίαν σχολήν, ένα τεκκεν (μοναστή- 

οιον δερβισών), ένα λουτρώνα, δυο χάνια. Πλεΐσται όσαι είναι αι άμπελοι 
καί οι κήποι της. Ή βαμβακοπαραγωγή της είναι άφθονος, ώς^έκ τούτου 

δέ όλοι οί κάτοικοί της υφαίνουν ύφασμα σκηνής. Εντεύθεν άποστέλλε- 

ται τό σκηνόπανον εις ολόκληρον την Όθωμανικην αυτοκρατορίαν. Τό 

κλίμα της είναι λαμπρόν καί ώς έκ τούτου 6 ωραιόκοσμός της0 είναι πο¬ 

λύς. Έκεΐθεν μετέβην εις: 

την κοιλάδα της Δράμας, ήτοι τδ φρούριον της Δράμας. 

Είναι καί τούτο έν των θερέτρουν τού Φιλικού καί τού ΕλΛηνός Αλε¬ 

ξάνδρου. Τού επιγείου τούτου παραδείσου τό ελληνικόν όνομα είναι Δυ- 

1 'Ο Έβλιά γράφει «μπάγ-έρέμ*. «Έρέμ» είναι τό όνομα θρυλικού κήπου εν 

Συρίφ ή Άραβίψ. Διά δέ τού «Μπάγ-έρέμ» ύποδηλοϋσιν οι Τούρκοι ποιηται τόν επί¬ 

γειον παράδεισον. 

2 'Ο Έβλιά γράψει «ό πτωχός*. 

3 Το όνομα τού όρους λείπει έκ τού πρωτοτύπου. 

-I :ιΚυμπλέ» λέγεται τό μέρος προς τό όποιον στρέφονται οί Μουσουλμάνοι 

προσευχόμενοι, όπερ είναι ή ιερά των πόλις Μέκκα, άρα^πρός Ν. 

5 Εις έν χειρόγραφον γράφεται «μαχμπούπ» (γένους αρσενικού), εις άλλο «μαχ- 

μπουμπέ», (θηλυκού), 
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ράμα (Ντυράμα). Έκυριεύθη έκ των χειρών των απίστων Ελλήνων χα\ 

Βουλγάρων το 78Τον έτος τής Έγείρας (=1.384)\ κατά τήν βασιλείαν του 

Σουλτάνου Γαζή Μουράτ Α' του Χουδαβεντιγκίάρ 1 2 3 υπό τον Γαζη Έβρε- 

νός. Κεΐται εις το έγιαλέτιον * τής Ρούμελης, εντός τής διοικήσεως (σαντ¬ 

ζακιού) .είναι δέ βοεβοδαλίκιον (ύποδιοίκησις). Αποτελεί δικαστι- 

κήν περιφέρειαν χαζά (δηλαδή καδή, ήτοι ιεροδίκου) μέ βαθμόν μισθοδο¬ 

σίας Ιοί) άσπρων. 11 περιοχή του ναχιέ (δήμου) αριθμεί .... χωρία. Εί- 

νια ύποδιοίκησις εκτάκτως εύφορος, διότι ο! ραγιάδες του (οί μή'μουσουλ- 

μάνοι υπήκοοι) είναι άνθρωποι πλούσιοι \ πιστοί εις τον ιερόν νόμον (σε\ 

ρι). Εχει σείχ-ουλ-ισλάμην (θρησκευτικόν αρχηγόν των μουσουλμάνων) 

νακιμπ-ονλ-έπράφ (άντιπρόσθ)πον των σεριφών, ήτοι ηγεμόνων τής Μέκ- 

κιτς), κεχαγιά-γερη (αξιωματικόν) των σιπαχήδων καί αρχηγόν των γενι¬ 

τσάρων τής πόλεως Δ ναίπην (ιεροδίκην) τής πόλεως, άρχοντα τής πόλεως 
κεχαγιάν (δήμαρχον ή άγορανόμον) καί άγαν επί των φόρων (οικονο¬ 

μικήν έφορον). ΓΤλεϊστοι όσοι είναι οί άϊάνηδες (μουσουλμάνοι πρόκριτοί) 
της .... Εις το πρανές του λόφου, εντός συνηρεφούς δάσους, υπάρχει τε¬ 

τράγωνον λιθόκτιστον κτίριον. Είναι ήρειπωμενον φρούριον, έχον^περί¬ 

μετρον 2000 βημάτων. Δεν έχει ντιζντάρην (φρούραρχον), ούτε στρατιώ- 

τας, ούτε πυρομαχικά. "Εχει όμως δυο πύλας, ών ή μία έστραμμένη πρός 

1 Και άλλο χειρόγραφον 861 (1457 ;) και κατ’ άλλο 872 (1168 ;). Καί αί μέν 
δύο αόται χρονολογίαι είναι ασφαλώς έσψαλμέναι, διότι ή Δράμα δεν κατελήφθη 
μεια την α/αοσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλα πολύ προ ταύτης. Άλλα και ή ώς 
οριίη είς το κυριώτερον χειρόγραφον φερομένη χρονολογία (787. ήτοι 1585) είναι 
μακραν τής αλήθειας, διότι, ώς γενικώς είναι δεκτόν, τήν Δράμαν έκυρίευσαν οί 
Τούρκοι επι Μουράτ Α'. τό 1373, δτε κατεκτήθη ολόκληρος ή μακεδονική αΰιη πε- 

ριοχη^.ιεχρι Βερροίας, Κιουστεντίλ και μέχρι Σαμακοβίου. "Ωστε καί ενταύθα ό 
Εβλιά ελεγχεται άχρονολόγητος. 

Η λέςις Χουδαβεντιγκίάρ παράγεται έκ τής περσικής «χουδαβέντ* (—κύριος), 
σημαίνει δέ «μονάρχης-, «ήγεμών», «αρχηγός». Έδόθη ώς τίτλος (κοσμητικόν έπί- 

ετον) εις τον σουλτάναν Μουράτ Α' (τον Άμουράτην) καί έκ τούτου ώς τοπωνΰ- 

μιον είς τήν γενικήν διοίκησιν (βιλαγέτιον) Προύσης, τής όποιας ό Μουράτ έχρη- 
μάτισε γενικός διοικητής, δτε ήτο διάδοχος τού θρόνου. 

3 Ούτως ώνομάξοντο παλαιότερον τά βιλαγέτια, όντα ομοκ μεγάλε:τ « τού- 
των. 

4 Εμλιά γράφει, «μπάύ», τό όποιον σημαίνει άνθρωπος εύπορος, αρχηγός. 

Κι ναι αρχαία τουρκική λέξις, ήτις άντικατέστησεν είς τήν μετακεμαλικήν (σΐ||ΐε- 

ρινήν) τουρκικήν τό «έφέντη» μέ τήν σημασίαν τού «κύριος». Τό «μπάυ» υπάρχει καί : 
εις την παλαιόν βουλγαρικήν (π χ. Μπάϋ-Γκάνιο). 

„ 5 ° Εβλαΐ μεταχειρίζεται τον έν χή διοικητική γλώσση ανύπαρκτον 
ορον «τατζντάρ», όσης σημαίνει κυριολεκτικός <ό φέρων τό στέμμα», ό ήγεμών 
καί δίδεται μόνον είς τούς ηγεμόνας. Μκτεφράσαμεν «αρχών», μή γνωρίζοντες ποιον 
διοικητικόν υπάλληλον ή προύχοντα εννοεί ό περιηγητής μας. 
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χ %αχ ή άλλη πρός Λ. Εντός τού περιβόλου του φρουρίου υπάρχουν 200 

,; συνόλί.) μικραί κεραμοσκεπεΐς, λιθόκτιστοι οίκίαι μέ κήπους1 * *. Δεν έχει 

α%ο τό έν μέρος χάνδακα. "Εχει διακόσμητον τζαμίον, λεγόμενον «τζα- 

αίον τού βέη» (μπέη-τζαμισί). Τούτου ή ένορία είναι ελάχιστη. 

Περί τό «βάρος» (της εξω τον φρουρίου πόλεως) Δράμας. 

’Έχει επτά έν συνόλφ συνοικίας. Πρώτον ή συνοικία (μαχαλάς).... μέ 

600 έν συνόλφ καλώς διατηρουμένας μεγάλας λίθινους", άνοτγείους και 

κατωγείους οικίας, μέ κήπους καί άμπελώνας.’Έχει 12 έν συνόλφ σουλτα¬ 

νίνα τζαμία καί άλλα. Πρώτον εντός τής αγοράς είναι τό παλαιόν τζα- 

αίον τού σουλτάνου Βαγιαζίτ Βελήθεοπειθής ευκτήριος οίκος παλαιού 

ρυθμού.Έκτος τούτου υπάρχει τό «Μολλά-τζαμισί», τό «Άκ-Μεχμετ-αγά- 

τζαμισί», το «Μπουγιούκ-Τεκκέ-τζαμισί, τό «Κιουτσούκ-Τεκκέ-τζαμισί», 

εκτός δέ τούτων 7 συνοικιακά μεστζίτια, 2 δημόσια ιεροδιδακτήρια (με- 

δρεσέδες). 3 γραμματοδιδασκαλεΐα, 2 τεκκέδες δερβισα>ν, 10 μικρά χάνια, 

είς λουτρών, είς χείμαρρο; (ντερέ) μέ κοίτην λιθόστρωτον χωρίζων την 

πόλιν είς δύο. Έπ9 αυτού υπάρχουν γέφυραι. Παρά τάς όχθας τού λίθο- 

στοοίτου τούτου χειμάρρου υπάρχουν 300 μαγαζεΐα. Δεν εχει όμως λίθο- 

κτιστόν βεζεστένιον (έστεγασμένην αγοράν). Κάποτε ο χείμαρρος ούτος, 

ενούμενος θορυβωδώς μέ τον ένδον ρέοντα ποταμόν Μπερνάν 4, κατακλύ¬ 

ζει καί παρασύρει τά πρατήρια ταύτα, τά όποια πάλιν κτίζονται. Εντός 
τής αγοράς ταύτης υπάρχει παράδοξος υψηλός ξύλινος πύργος ωρολο¬ 

γίου, τού κώδωνος τού οποίου ό ήχος ακούεται είς ικανήν απόστασιν. 

Περί τον ϋανμασίον κέντρου αναψυχής. 

Έν μέσω τής πόλεως Δράμας, έμπροσθεν τού παλαιού τζαμιού (Έσκί- 

τζαμί), υπάρχει μεγάλη δεξαμενή αποτελούσα κέντρον συναθροίσεως.ΕΙναι 
δεξαμενή αχανής, μαγαλειτέρα καί βαθύτερα τής τού Σαφί (01ιπ.£ ί)5 με- 

γαλειτέρα ακόμη καί τής τού είς τό θρησκευτικόν δόγμα τού Χανεψί6 

1 Είς άλλο χειρόγραφον φέρεται «χωρίς κήπους*. 

2 Το δκορόφους εννοεί άνωγείους και κατωγείους. 

3 Ούτω καλείται Βαγιαζήτ ό Β’ (1481—1512). 

Ί Κατ’ άλλην γραφήν «πρινάρι, ήτοι δρυς». 
ό Ό Σαφί (ΟΙιεΓί) είναι είς των τεσσάρων ίμαμών (μεγάλων ίερονομοδιδα- 

σκάλων καί θεολόγων) τής μουσουλμανικής θρησκείας, οίτινες είναι οί ίδρυται των 
τεσσάρων ορθοδόξων δογμάτων του ισλαμισμού. 

* "Ετερος τώ·/ τεσσάρων Ιμαμών τοΰ ισλαμισμού, ιδρυτής τού δόγματος των 
Χανεφιτών, υπέρ πρεσβεύουν οί Τούρκοι και οί Αραβες. 
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άνηκοντος Νουουμάν-μπέν-Σαμπίτ. Τοιαύτη δεξαμενή, τοιούτος τόπος 
αναψυχής, δεν υπάρχει ούτε εις την Ρούμελην (την χώραν των Ρωμαίων), 

ούτε έν Περσία, ούτε εις τό Μπάλχ1 * 3, ούτε εις την Βουχάραν, ούτε εις τό 
Χορασάν 5, οΰτε εις την Γερμανίαν. 'Από εκατόν πηγάς άναβρύουσιν ύδα- 

τα καθάρια και διαυγή ως κρύσταλλος, ρέοντα έκ τής μεγάλης δεξαμενής εις 

μικροτέρας. Το ές έκάστης των παραδεισίο>ν τούτων πηγών άναβρύον ύδωρ 

είναι ποτόν ήόύ και τόσον ψυχρόν, ώστε ό άνθρωπος δεν δΰναται νά τό 

πίη εν άνέσει τον μήνα Ιούλιον. ΙΙέριξ των μεγάλων τούτων δεξαμενών 
υπάρχουν παντοειδή ανάκλιντρα, πλεΐστοι όσοι υπόγειοι θαλαμίσκοι καί 

καλλιτεχνικούς διαχοσμητα, ποικιλόχροομα κελλία. Εντός τής μεγαλειτέρας 
των δεξαμενών χωρούν πεντακόσια πρόσοοπα. Τό ύδωρ φθάνει μέχρι των 
μαστών του ανθρώπου. Τό εσωτερικόν τής δεξαμενής καί αΐ εξωτερικά! 

πλευραί της είναι ολόκληροι έστρωμέναι μέ λευκότατο ν μάρμαρον. Είς 
την έκ τών τεσσάρων πλευρών περιβάλλουσαν την δεξαμενήν ταύτην κοι¬ 

λάδα υπάρχουν πλάτανοι καί άλλα παχυσκια δένδρα, υπό την σκιάν των 
οποίου ν, όμοίαν προς την του φοίνικος (χουμά) ο ήλιος ούδεμίαν απολύ¬ 

τως ασκεί έπίδρασιν, διότι όλα τά δένδρα ταύτα είναι πανύψηλοι πλά¬ 

τανοι θεόπλαστοι, είς τούς υψηλούς κλάδους τών οποίων έμφουλεύουν 
χιλιάδες χιλιάδων ποικιλοχροόμων πτηνών, χιλιάδες χιλιάδων πτηνοον κε- 

λαδοΰντων αρμονικούς, ψαλλόντων μαγευτικώ; έροοτικά ο/σματα. 

Ο τερπνός ούτος χώρος είναι τό κέντρον τής άναπαύσεως καί άνα- 

ψυχής τών κατοικούν τής πόλεοος. ?Ιδία δέ κατά την ημέραν τών δύο β«ϊ- 

ραμιων ι, την ημέραν τού «Νεβρούζ» τού Σάχου τής Χωρασμίας καί τήν 
ημέραν τού «Νεβρούζι-σουλτανί»6 καί τήν ημέραν τού «χιντερλέζόλό- 

1 Πόλις του Αφγανιστάν, τά αρχαία Βάκτρα. ’Γσως εννοεί συνεκδοχικώς ολό¬ 

κληρον τό Αφγανιστάν. 

3 Τό βορειοανατολικόν τμήμα τής Περσίας, περιλαμβάνον τήν άρχαίαν Παρ- 

θίαν, 5Αριανήν καί Μαργιανήν. 

0 Ούτω καλείται έν τή τουρκική λογοτεχνία μυθικόν πτηνόν του παραδείσου, 

η υπό τάς πτέρυγας τού οποίου σκιά έθεωρειτο φέρουσα ευτυχίαν είς τούς ύπ’ αυ¬ 

τήν σκι αζομένους. 

’4 Δύο είναι αί μεγάλαι έορταί τών Μουσουλμάνων. τό μετά τήν τριακονθή- 

μερυν νηστείαν του Ραμαζανίου. τή 1η τοϋ αραβικού μηνός Σεββάλ. έορταζόμενον 

«Σεκέρ-Μπαϊράμ» καί τό μετά έβδομήκοντα ημέρας ερχόμενον «Κουρμπάν-Μπαϊ¬ 

ράμι (εορτή τής θυσίας). 

■> Τό νεβρούς είναι λ έξις περσική (σύνθετος έκ τού ν ε β=νέος καί ρουζ” 

ήμερα). «Νεβρούζι-σουλτανι* είναι «ή πρώτη τού έτους», ή«ις παρά Πέρσαις είναι 

ή ημέρα τής εαρινής ισημερίας, άλλοτε 9 καί σήμερον 8 Μαρτίου. Τό * Νεβρούζ» 

εορτάζεται κυρίως παρά τοΐς Πέρσαις. 

6 Ή λέξις γράφεται «χυζύρ-Ήλιάς» (άλλως «χυδύρ-Ήλιάς») καί προφέρε- 

ται κοινώς υπό τών Γουρκων «χιντιρλέζ». «Χυζύρ Ηλιάς» καλείται υπό τών Τούρ- 
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κληοος 6 παιδικός κόσμος συναθροίζεται εις τήν πλατείαν ταύτην, άναρ- 

αιώρας είς τούς κλάδους τών δένδρων καί διασκεδάζει, ενώ έρασται 
καί ερωμένοι περιδιαβάζουν καί συνδιαλέγονται. Όλοι οί περιηγηταί ηλ- 

θον εις τό άναψυκτήριον τούτο, δποις απολαύσουν τού θεάματος, καί 

έγραψαν κάτι μέ ποικίλας καλλιτεχνικές γραφάς είς τά διάφορα μέρη 

του. 
Είς τά τέσσαρα άκρα τού χλοερού τούτου χώρου υπάρχουν επί τοί¬ 

χων χαμηλών καί υψηλών ειδικά διασκεδαστικά θεωρεία καί έξώσται 

(σαχνισία) τών άνηκόντιυν είς μεγάλας εύγενεις οικογένειας, οΐτινες εκεί- 

θεν θεώνται τά παιδία, τούς ταχυδακτυλουργούς (χοκκαμπάζηδες), τούς 
σχοινοβάτας (τσαμπάζηδες) καί. ακούουν τού; μουσικούς. Είς τά θεωρεία 

καί τούς έξώστας αυτούς δεν δΰναται νά καθήση 6 τυχών φιλοθεάιιων, 

διότι ταύτα είναι κτήμα κληρονομικόν. Όλοι οί θελκτικοί εύγενεις μου¬ 

σουλμάνο παιδες, μικροί καί μεγάλοι, πλέκοντες ώς άλλοι άγγελοι τού πα¬ 

ραδείσου τούς βοστρύχους τής κόμης των καί καλύπτοντες τά αργυρόλευ¬ 

κα σώματά, των μέ άπαστράπτοντα λευχείματα, κολυμβούν είς έκάστην 
τών δεξαμενών τούτων ώς άλλαι άθερίναι, έπιδεικνύοντες τήν κολυμβη- 

τικήν τέχνην των, παίζοντες καί συνδιαλεγόμενοι σφικταγκαλιασμένοι, 

χωρίς νά δΰναται νά τούς έμποδίση κανείς. Είναι κανών τής πόλεως καί 

εθιμον τών ερωτύλων. 

Κατά τάς έορτάς ταύτας, αί όποίαι διαρκούν τρεις ημέρας καί τρεις 

νύκτας, άνεγείρονται πέριξ των μεγάλων δεξαμενών, υπό τών πώλουντεον 
εδώδιμα καί ποτά, παντοειδή πρατήρια καί πρόχειρα παραπήγματα, άτι να 

φίοταγωγουνται τήν νύκτα διά χιλιάδων φανών. Συνελόντι δ’ είπείν, είς 

κάνέν μέρος κατά τά τόσα καί τόσα ταξείόιά μου δεν εύρον τοιούτο κέν¬ 

τρον διασκεδάσεως καί αναψυχής. Τή αλήθεια, είναι έντευκτήριον όλης 

τής νεολαίας τών πιστών ερωτύλων. Είθε νά διαρκέση έν ευτυχία μέχρι 

τής συντέλειας τών αιώνων. 

Ή πόλις αΰτη τής Δράμας κείται εις τό άκρον τών θερέτρων τού όρους 
Περνάζ. 'Ως έκ τούτου το κλίμα της είναι θαυμαστόν, οίδέ νέοι καί αί νέαι 

τής πόλεως είναι λεπτοί τό ήθος, έχουν το σώμα μαλακόν καί λευκόν, τό 
ανάστημα ευθυτενές, τό πρόσωπον ώραΐον καί άγγελόμορφον. Είναι δέ 

όλοι φιλόξενοι καί προσφιλείς φίλοι. "Ολοι οί κάτοικοι τού βιλαγετίου είναι 

κων ό προφήτης Ήλίας, όστις, κατάτινας μουσουλμανικά; θρησκευτικός καί λαϊ¬ 

κά; παραδόσεις, ζή ακόμη καί εμφανίζεται υπό διαφόρους μορφάς. Εορτάζεται δέ 
τήν 23ην Απριλίου (π. ήμερ.), ήτοι τήν ημέραν τοΰ 1 Αγίου Γεωργίου, θεωρούμε¬ 

νη ν ώς τήν κυρίως αρχήν τοΰ θέρους, όπερ λήγει καιά τό ρούζι-Κασίμ. τήν 

26 η ν 5 Οκτωβρίου, ήμέραν ιοϋ Αγίου Δημητρίου, αρχήν τοΰ χεηιώνος. μέ τήν οποίαν 

σχετίζονται διάφορα λαϊκά τουρκικά καί βαλκανικά έθιμα, 
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έμποροι καί τεχνιται εύεκτοΰντες. Όμιλοΰν την βουλγαρικήν καί έλληνι- 

κήν. Εις μερικάς ίδιαζούσας εκφράσεις των μεταχειρίζονται, ώς είς την 
ελληνικήν γλώσσαν, πολύ το γράμμα κχάφ (βαρμίσικ, γκελμίσικ)1 *. Φορούν 

καφτάνια (μανδύας) από μάλλινον (τσόχα) καί μεταξωτόν (άτλάζιον) ύφα-ί 
σμα μέ ποικιλόχρωμον υπόρραμμα, εις δέ την κεφαλήν των μωαμεθανοί 
κόν καισαρίκιον (σαρίκι) Λ ΤΙ γυναικεία ενδυμασία άποτελεΐται από «φε- 

ρατζε» εκ μάλλινου υφάσματος (έριοΰχου) καί λευκόν κεκρύφαλον. "Ολορ 
οι ραγιάδες (μη μουσουλμάνοι) φέρουν ένδυμα από λευκόν «άμπάν·», άνή- 

κουν δέ είς την φυλήν των «Τσιτάκ» 3. Άλλα μεταξύ αυτών υπάρχουν 
άνθρωποι πολύ φιλόπονοι καί εργατικοί. 

Τά πέριξ τής πόλεως ταυτης είναι μεγάλη πεδιάς εύφορωτάτη, ώς εκ 
τουτου δέ υπάρχει εις τήν πολιν μεγάλη εύθηνεία. Είς τάς παρυφάς τής 

πεδιάδος υπάρχει δρος ύψικάρηνον, οΰτίνος τό όνομα είναι .... Είναι 
χιονοσκεπές καί τον χειμώνα καί τό θέρος Καί έκειθεν ρέουν προς τήν 

πεδιάδα εκατοντάδες πηγών, άρδεύουσαι τούς έσπαρμένους αγρούς τών 

χωρίων καί τών πόλεων. Τό ύψικάρηνον4 τούτο όρος φαίνεται έξ απο- 

στάσεως πέντε σταθμών (κονάκ) «πό τής πόλεως. Κεΐται δέ προς Β. ταυ- ά 
της, είς απόστασιν βολής τηλεβόλου. Είναι γνωστόν ύπό τό όνομα «Καρ- ή 

λή-Λάγ» (=ορος χιονοσκεπές) καί είναι πράγματι χιονοσκεπές. Έν μέρος 

αυτού είναι πάλιν τό Περναρέ-Δάγ 5. Αί χιόνες ουδέποτε λείπουν έκ τών^ 

όρέων τούτων. Λέγεται ότι κατά τούς αρχαίους χρόνους έχρησίμευεν ώς 

θερινόν ενδιαίτημα τού φιλοσόφου Φιλικού. Ακόμη καί σήμερον οί κά-Ι 

τοικοι της πόλεως ανέρχονται είς τά θερινά ενδιαιτήματα τών υψηλών ί 
τούτων όρέων. Καί μάλιστα τό ύδωρ, τό όποιον ρέει είς κάθε μίαν από| 

τας μεγάλας οικίας τής πόλεως ταυτης τής Δράμας, ώς καί είς τούς κή-| 

πους καί αμπελώνας της, είναι κρύον ώς χιών. "Ολα τά ύδατα ταΰτα ερ-1 

χονται από ™ ΓΙερνάρ-Δάγ καί διοχετεύονται είς τάς οικίας. Άπό τά 

επαινετά προϊόντα πολύ φημισμένον είναι τό σκηνόπαννον τής Δράμας, 

διότι ο βάμβαξ αυτής είναι έξοχος. Υφαίνουν καί «ίθερίως λεπτά λινά, 

1 Ό συνήθης τουρκικός τύπος είναι «βαρμίσιζ», «γκελμίσιζ» ή όρθότερον 
«βαρντίκ», «γκελντίκ» (ναιάίΐτ, ήτοι : έφθάσαμεν, ήλθομεν. 

? !“ν ημετε£ων νομίζουν ότι ή τουρκική λέξις «σαρίκ» είναι παρα- 
φθορα^της βυζαντινής «καισαρίκιον» (τό κάλυμμα της κεφαλής τών καισάρων). Ή 

λεξις είναι καθαρως τουρκική, παραγομένη έκ τού ρήματος «σαρμάκ»(περιτυλίσ- 

σειν)· «σαρικ» δέ τό περί τήν κεφαλήν περίτυλισσόμενον καί έξ αυτού ό «σαρ-· 

μας» (περίτυλιγμένα έντερα, κοκορέτσι; καί τά «μύδια σαρμά» (καί όχι «σαλμιά»). 
0{ίτω καλούνται οί Τούρκοι τών Βαλκανίων. 

( 1 ^ ^ξίζ^υφικαρηνος δεν τίθεται ενταύθα ώς καθαρευουσιανισμός. Είναι 
κατα λεςιν μεταφρασις τής έν τφ πρωτοτυπώ περσικής λέξεως «86Γ-όιιΚηά». 

5 Κατ’ άλλην γραφήν «ΪΙερνάζ-Δάγ», 
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τόσον λεπτά, ώστε τό ύφασμα ενός υποκαμίσου τίθεται εντός καλάμου 

καί άποστέλλεται είς τήν Κωνσταντινούπολή 1 ώς δώρον εις τούς βεζύ- 

οας, τούς υπουργούς καί μεγιστάνας, ακόμη δέ καί είς αυτόν τον Σουλ¬ 

τάνο ν (Παδισάχ) τών Όσμανιδών. 

Έν ένί λόγφ είναι πολίχνη εύημερούσα. Ό ύψιστος θεός σώζοι καί 

προστατεύοι αυτήν. 

Άποχαιρετίσας τον έκ τών προκρίτων (μουσουλμάνων).έβάδι- 

σ« στρός Δ. Διέβημεν μέ τούς ί'ππους μιας τον παρά τήν πολιν ποταμόν 
«Τουρτοχόρη * Ούτος πηγάζει έκ τής ράχεως τού Πιρνάρ-δάγ, ένούμε- 

νος δέ καί μέ τον ποτάμιόν Σαπάντζα, πηγάζοντα έκ τών όρέων τού Καρ- 

λίκ-οβά, αποτελεί ένα ποτάμιόν καί, είσδεχόμιενος τά ύδατα τών δεξαμιε- 

νών τής πόλεως, εκβάλλει είς τό Αίγαιον, παρά τό φρούριον τής Καβάλ- 

λας. 

Έκειθεν, διελθών διάτων χωρίων Ονγιαλγονρι (;), Ρατσάνη, "Αϊ- 

Στράτη καί Έσφλενοΰζι (Σφλενούζι)4, έφθασα είς τήν πόλιν Πραβίστα 
(τό ΙΙράβιον). Κατόπιν σταιιατήσας είς εν μιέρος κείμενον αριστερά είς 

απόστασιν ήμίσεως σταθμού, έφθασα μετά έξ ώρας είς τό 

«Μπεντερ-'Αμπάτ-κιοχνε», ήτοι εις τό ήρειπωμένον φρούριον 

τής Ζ ί χ ν ε (Ζίχνης). 

Αίτια τής δνομιασίας αυτού είναι τό ότι έκτισεν αυτό ό βασιλεύς τών 

Σερρών «Ζίχνε» καί διά τούτο έ'λαβε τό ονομιά του καί τό λέγουν Ζίχνε. 

Είναι αρχαία πόλις μιεταβιβασθεισα άπό βασιλέως είς βασιλέα μιέχρις δτου 

τό 776ον έτος (1375), επί τής βασιλείας τού Χουδαβεντιγκίάρ, έκυρίευσεν 
αυτό διά τής ίσχυράς χειρός του ό Γαζή Έβρενός έκ τών χειρών τών απί¬ 

στων. Κεΐται έν τή Ρούμελη, εντός τού σαντζακιού Θεσσαλονίκης. "Ανή¬ 

κει είς τά βακούφια τού σουλτάνου Σουλεύμάν, 6 δέ χακίμης (διοικητής)5 

είναι διαχειριστής (μιουτεβελλής) αυτών καί αποτελεί δικαστικήν περιφέ- 

1 Τήν Κωνσταντινούπολη· ό Έβλιά γράφει τουρκιστί όχι «Ίστανμπούλ», άλ¬ 

λα «Ίσλάμ-μπόλ» (“άφθονος είς Μουσουλμάνους). “Ητο άλλοτε έν χρήσει ή συν- 

ήχησις αύτη. 
2 Κατά δύο άλλας γραφάς «Τουρκοχώρι». Γ Υπάρχει σήμερον έν τή έπαρχίςι 

Δράμας συνοικισμός «Μύλοποτάμιος* (τέως «Τουρκοχώρι»). Τό χωρϊον «Τουρκοχώ¬ 

ρι» μιετατρέπει ό Έβλιά είς ποτάμιόν, ή ονομάζει έξ αυτού τον παραρρέοντα πο- 

ταμιίσκον. 

3 Κατ’ άλλας γραφάς Ρέτσανι καί Ρατζάνη. 

ή Κατ’ άλλην γραφήν «Σκλενούζι». 

·δ Έν τή μιέχρις έσχατων διοικητική γλώσση τών Τούρκων «χακίμ» ήτο ό «δι~ 

κασιής». Ή λέξις όμιως σημαίνει καί διοικητής, άρχηγός, κύριος κλπ. 
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ρεισ/ν καδή με βαθμόν μισθοδοσίας ΙοΟ άσπρων. Έξαρτώνται εκ τής πε- 

ρι°χής (των δήμων) αυτής.χωρία εύημερούντα. Δεν υπάρχουν άλλοι 

δι-οικηταί (χακίμηδες). Το ςρρούριόν της κεϊται εις τό νότιον κάτι» μέρος 
της πόλεως. Από τας δυο πλευράς υπάρχει φυσική τάφρος, όμοια προς 

φρέαρ έσκαμμένον εις τον βράχον. Τό φροΰριον κειται επί του πρανούς 
γηλόφου, έχει δε τείχος ωραΐον. Είναι μικρόν φροΰριον λιθόκτιστον, έφά- 

μιλλον των κτισματων τού Σεντάντ \ κάπως ήρειπωμένον Δ Επειδή μετά 
τήν άλωσιν κατέρρευσε, δεν έχει φρούραρχον καί φρουράν. 

Επαινος τής πόλεως (τον εξω τον τείχους «βάρος») Ζίχνης. 

II πόλις αύτη είναι όλιος βραχώδης, έκτισμένη επί εδάφους απόκρη¬ 

μνου καί κινδυνώδους, χρώματος ερυθρού, εις θέσιν έχουσαν λαμπράν 

θέαν. Εχει δύο συνοικίας, 200 λιθόκτιστους διαφόρους οικίας κέραμο- 

σκεπεΐς. Αι οίκίαι είναι πολύ μικροί οΐκίσκοι επάλληλοι καί έχουν έκα¬ 

στη πολύ στενήν αυλήν. Τινές εξ αυτών δεν έχουν μέρος πρός.πλύσιν των 
νεκρών. Αρκετά μεγάλα δμως είναι τό δικαστήριον, ή οικία τού ιδιοκτή¬ 

του τής οικίας μας Έμίρ Μολλά-Τσελεμπή καί ή τού μουτεβελλή (διαχει- 

ριστού τών βακουψίων), Ολαι. αι δημοσιαι οδοί είναι στεναί καί άνιυφε- 

ρείς. "Αμαξα αδύνατον νά είσέλθη εις αύτάς. Είναι τόπος παράδοξος καί 

δύσβατος. Δεν είναι μέρος νά έγκατασταθή άνθρωπος. Είναι βακοΰφιον 

τού σουλτάνου Σουλεϋμάν. Επειδή δέ είναι άσύδοτον καί μουσουλμανι¬ 

κόν, προοδεύει καί ενήμερε! όλονέν περισσότερον, διότι ή πεδιάς του είναι 
αχανής καί εύφορος, εις δέ τά βουνά της υπάρχουν πανταχού αμπελώνες, 

'Έχει .... τζαμία σουλτανικά, μεταξύ δέ άλλων τό παλαιόν τού σουλ¬ 

τάνου Βαγιαζίτ Βελή. Είναι τζαμίον ωραΐον μεγαλοπρεπές, ρυθμού άρ- 

Χαίου. Επίσης έχει καί εν συνοικιακόν μεστζίτιον, τό όποιον είναι ευκτή¬ 

ριος οίκος αρκετά μέγας, ώστε νά γείνη τζαμίον. Επίσης έχει καί έν ίερο- 

διδακτήριον, εν γραμματοδιδάσκαλε!ον, ένα τεκκέν δερβισών καί ένα μι¬ 

κρόν λουτρώνα προ τού Έσκί-τζαμί, δύο εμπορικά χάνια καί 50 μαγαζεΐα. 

Δέν έχει δμως κλειστήν αγοράν (βεζεστένιον), ούτε δημοσίας κρήνας, ούτε 

- Κατά τάς Άραβικάς παραδόσεις, ό 1'εντάντ (Οΐιβάίΐά) ήτο ήγεμών τών έν 
Υεμένη Χιμιαοιτών, διάσημος διά τά μεγάλα έουμνά κτίσματα. φράγματα και άλ¬ 

λα έργα του. 

'■* Εις τό πρωτότυπον υπάρχει -βιραντζά», τό όποιον σημαίνει «κάπως ήρει¬ 

πωμένη». Εις άλλα δμως χειρόγραφα ή λέξις γράφεται ώς «Ηπιιοί^» (Μπράντζα) 

ή *Βιράνιτζα», οτε καί ύά πρόκειται περί τοπωνυμίου. 
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«σεμΛΐλχανέ» 1. Τό κλίμα της είναι λαμπρόν καί ώς έκ τούτου οί ωραίοι 
Ιρωτύλοι καί αι έρωτύλαι της άφθονούν. Περίφημα είναι τά ποτήρια καί 
αί κύμβαι (κεσέδες) της, διότι τό χώμα της είναι τόσον ωραΐον, ώστε γί¬ 

νεται ώς τό ήλεκτρόμορφον χώμα τής πορσελάνης, τό όποιον παράγεται 

εις τήν νήσον Έλμενί (ή Έλιμνί; ), Είναι όμοια προς τά έκ σινικής πορ¬ 

σελάνης καί στέλλονται εις όλα τά βιλαγέτια ιός δώρα. Υπάρχει μάλιστα 
καί παροιμία κοινή εις τά στόματα δλων, λέγουσα : θοτ οΗοΙιππ Βίτ πιοηι- 

άαΐηι νατ, ΖίΗηεηίη βαπίαα, 5ογ6ζίη £Τΐζε1ΐ οοΕθατ, ονίοπ οατάειΕ (Κά¬ 

θε πόλις έχει τό φημισμένο της, ή Ζίχνα τά ποτήρια της, τών Σερρών αι 

ώραΐαι είναι πολλαί, τά σπίτια των περίπτερα). 

Οί κάτοικοι όμως αυτής είναι πολύ περίεργοι τύποι, άνθρωποι λίαν 

φιλόφρονες. Κύριος 6 θεός σώζοι καί εύλογοίη αυτούς, 

Έκεΐθεν τραπείς προς Δ. διήλθον διά τών χωριιον Πούρμπα, Σα- 

ρουσακλί3 καί Ταπούλ-Γιάννη καί διέβην τον ποταμόν Λάν-Γιάν, δστις 

ρέει εκ τών θέρετρων τών Σερρών καί συμβάλλουν μετά τού ποταμού 

τών Σερρών, εκβάλλει εις τό Αίγαιον. Τά εν λόγω χωρία κεΐνται εις 
τήν πεδιάδα τών Σερρών. Ταύτα ώς καί τούς έσπαρμένους αγρούς των 

διήλθον εντός 4 ώρών. 

5Έπαινος τής έδρας τον βασιλεως «Καλόγερος» ήτοι- τής αρχαίας οχυράς 

πόλεως τών Σερρών. 

Εις τάς Ελληνιστί καί Λατινιστί γραφείσας ιστορίας αναγράφονται 

πλεισται δσαι φλυαρίαι περί τής μεγάλης ταύτης πόλεως. ’Λλλ’ οί Ρω¬ 

μαίοι καί "Ελληνες ιστορικοί έγραψαν ότι εις τήν μεγάλην αυτήν πόλιν, 

εις μέρος τού οποίου δύναταί τις νά κάμη τον γύρον εντός τριών ημε¬ 

ρών, ηδρευεν 6 κακός, κατηραμένος καί παραπλανημένος βασιλεύς «Κα- 

λέγερος». Γενόμενος κύριος τής πόλεως ταύτης—ό θεός φυλάττοι, χιλιάκις 
θεός φυλάξοι- ήξίωσεν ότι είναι θεός. "Απαξ τού έτους, εις τό μέρος 

όπου γίνεται ή πανήγυρις τού «Μασκλούρ» (ΜαοΙιΙεΙοιίΓ;) έκόσμει την κό¬ 

μην καί τήν γενειάδα του μέ ρουβίνια καί άλλους πολυτίμους λίθους 

καί ένεφανίζετο ούτως ώς ωραίος. Οί άπιστοι Ρωμηοί τον ώνόμαζον 
«Καλέγερος», τό όποιον σημαίνει «από τον μεγάλον μεγαλείτερος», «από 

τον προφήτην καλλίτερος». 

1 Ούτιο καλούνται εις τάς μουσουλμανικός πόλεις περίπτερα, κατά τό πλει- 

στον ήμικυκλικά, εις τά παράθυρα τών οποίων ύπαρχουν χάλκινα, κύπελα πληρη 

ψυχροΰ ποσίμου ύδατος εις τήν διάθεσιν τών διαβατών ολως δωρεάν. 

2 Κατ’ άλλην γραφήν «Σαρμουσακλί». 
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Ή π«λαιά αυτή πόλις, ήτις ή το ή καθέδρα του, διήλθεν εκ των χει- 

ρών χιλιάδων καί χιλιάδων κρατών, τέλος δέ το 777°'· έτος (137(3) έκυ- 

ριεύθη υπό του Γαζή Χουδαβενπγκίάρ διά χειρός του Γαζή-Έβρενός, Κα. 

τόπιν οι κακοί καί ρυπαροί άπιστοι ανέκτησαν την πόλιν. Πάλιν όμως την 

έκυρίευσεν ό Γαζή-Έβρενός τό 78(3 (1380) δστις όπως μή καταστη η πό¬ 

λις έκ νέου άσυλον των απίστων, έκρήμνισε μέγα μέρος του τείχους της. 

Σήμερον είναι καταγεγραμμένη μεταξύ των βακουφίων τού. 

Κεΐται έν τη Ρούμελη, εντός τού βιλαγετίου Θεσσαλονίκης, καί τελεί υπό 

την κυριαρχίαν των εύγενών, εις χειρας των οποίων εύρίσκεται τό δι¬ 

καίωμα ζωής καί θανάτου, ή τιμωρία παντός εγκλήματος ώς καί τά διά¬ 

φορα αυτής προϊόντα. Κυβερνώσιν ώς αυτοί θέλουν, κατ’ απόλυτον κρί- 

σιν των. Έκτος τούτων υπάρχει σειϊχουλισλάμης (θρησκευτικός αρχη¬ 

γός), νακίμπ-ουλ-έσράφ (αντιπρόσωποι των εύγενών τής Μέκκας), αντι¬ 

πρόσωποι τών προκρίτων Μουσουλμάνων (αίαν), επίσης δέ καί καδής 
(δικαστής) βαθμού μισθοδοσίας 300 άσπρων. Οί δήμοι τής περιοχής πε¬ 

ριλαμβάνουν .χωρία. Υπάρχει επίσης άξκυματικός τών σιπαχή- 

δων γενιτσάρων βαθμού κεχαγιά-γερή, προς δέ αρχηγός των γενιτσάρων. 

Επίσης εις τρία μέρη ναίπηδες (ίεροδίκαι) πόλεων, αγάς τής άγορανομι- 

κής υπηρεσίας (μουχτεσίπ), κεχαγιάς τής πόλεως, αστυνόμος (σουμπασή) 

άρχων τής πόλεως (τατζντάρ), αγάς τής φορολογίας. Δεν υπάρχει δμως 
φρούραρχος, ούτε φρουρά. 

Έπαινος τον φρουρίου των Σερρών, 

Αιτία τής ονομασίας αυτού είναι ότι εις την Ελληνικήν γλώσσαν ονο¬ 

μάζεται <'Μπιγαντομπόρ» 8. Τό φρούριον τούτο έπολιόρκησεν ό Γαζή- 

Χουδαβεντιγκίαρ δ. Αφού εβλαψε πολλά μέρη αυτού, έδωσε διαταγήν: «οί 
νικηταί μο υ σο υ λ μ α ν ο ι ονρονζ» *, δηλαδη να κάμουν έφοδον σήμερον (;), 

'· Κα'ι αί χρονολογίαι αύται δεν πρέπει νά θεωρούνται αυθεντικοί. Ή πρώτη 
άλωσις τοποθετείται υπό τών ήμετέριον είς τό 1373. 

Και άλλην γραφήν, εξίσου βεβαίως εσφαλμένην και φαντασιώδη, «Μπι- 
καντομπόρ» (;). 

3 Δηλαδή ό Σουλτάνος Μουράτ ό Α'. 

4 Ή λέξις «σύρουζ, σημαίνει Ιίερσιστί «τριάκοντα ήμέραι». Την σημείωσιν 
ταυ την δίδει 6 Τούρκος εκδότης. Άλλα ποιαν σχέσιν έχουν αί 30 ήμέραι προς τό 

κατωτέρω «σήμερον» ; Σημειωτέον ότι μέχρις εσχάτων (καί σήμερον ακόμη) «Σύ- 

ροζ»^ είναι ή τουρκική ονομασία τής πόλεως των Σερρών. Πάντως ή ετυμολογία 

τοΰ Έβλιά είναι φρικοιδώς φαντασιώδης. Άν έπετρέπετο καί είς ήμάς νά'προτεί- 

νωμεν μίαν γραφήν, θά έλέγομεν ότι τό «σύρουζ» αυτό πιθανόν νά είναι πα- 
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Έκτελέσαντες τότε την έφοδον έκυοίευσαν τό φρούριον ώς έκ τούτου 

Χό ονομάζουν «Σΰροζ», δηλαδή «τό φρούριον τής σημερινής ημέρας». Είς 
τήν γλώσσαν δμως τού λαού παρεφθάρη είς «Σέρες». ’Λλλ’ είς τό αύτο- 

κρατορικόν Κτηματολόγιον λέγουν «Σύροζ». Έγεινεν έδρα τού Τσελεπή 

Σουλτάν Ίσα1. Είς τά βουνά των Σερρών υπάρχουν αργυρωρυχεία καί 

ώς έκ τούτου υπάρχει νομισματοκοπεΐον τής δυναστείας τού Όσμάν, Τού 
νομισματοκοπείου τούτου εΐχομεν πολλά νομίσματα φέροντα τήν έπι- 

γοαφήν «’Άζζε ναοάρουχον νταρονμπι φϊ Σύροξν (=Έστωσαν ένδο¬ 

ξοι αί κατακτήσεις αυτού. Έκόπη έν Σέρραις) 3. 

Τό γήπεδον τού φρουρίου κεΐται είς τήν κορυφήν τού βουνού. 

προ; Λ. τής κάτο> πόλεως, επί αποτόμου βράχου, έκτεινόμενον ές Α. προς 

Λ. Είναι εσωτερικόν φρούοιον (ϊτς-καλέ), έχει δέ σχήμα πεντάγωνον καί 
είναι έρυμνόιατον. Έχει δύο πύλας, ών ή μία βλέπει προς Α. ή δέ προς 

Λ. ’Λλλ’ αί πύλαι δεν έχουν θυρόφυλλα. Εντός τού φρουρίου δέν υπάρ¬ 

χει ίχνος άνθρίόπου, ουδέ ανθρωπίνου οντος. Υπάρχουν μόνον μερικά! 

ήρειπωιιέναι οϊ.κίαι καί πέντε δεξαμεναί (άποθήκαι) ύδατος, ώς καί μία 

κατεστραμμένη εκκλησία. 

Περιγραφή τον κάτω κατφκημένου μέρους (βάρος) τον ί'ξω 

τον φρονρίον των Σερρών. 

Τό έσωτερικόν τού έρυμνού τούτου τείχους είναι κατφκημενον υπό 
άνθρώπων καί διακόσμητον. Είναι φρούριον ήρειπωμένον, πλήρες Έ" 

βραίων, απίστων Ελλήνων, Αρμενίων, Λατίνων, Βουλγάρων καί διε- 

ραιιόρφωσι-ς τοΰ «σουρουν» (δϋτίίη). το όποιον είναι Τουρκιστί πρόσταγμα μάχης 
σημαίνον «έφορμήσατε!> καί ήκούσθη πολύ είς τήν μάχην τής Άγκυρας τοΰ 1402 

μεταξύ Βαγιαξίτ τοΰ Α' καί Ταμερλάνου. «Σούρουν!» έφώναξον οί Τάταροι τοΰ 

Ταμερλάνου έφορμώντες κατά των Τούρκων. 

Α Ό Ισα-Τσελεμπή ήτο είς των τεσσάριον υιών τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζίτ τοΰ 

Α', οϊτινες, μετά τήν ήτταν καί αίχμαλιυσίαν τούτου κατά τήν εναντίον τοΰ Τα¬ 

μερλάνου μάχην τής Άγκυρας (140*2), έπολέμησαν προς άλλήλους, διεκδικοΰντες 

ολόκληρον τήν Τουρκικήν χώραν ή έκαστος έν μέρος αυτής. Έπικρατήσαντος 

μετά δεκαετή εμφύλιον πόλεμον του έκ των υιών τοΰ Βαγιαξίτ Μεχμέτ καί γενο- 

μένου σουλτάνου όλοκλήρου τής 'Γουρκίας (Μωάμεθ ό Α'), ύ Ίσα, δστις είχε κα¬ 

ταλάβει τήν Προύσσαν, ήθέλησε ν' άντιστή, άλλ’ έφονεύθη, ώς λέγεται, είς τήν 

μάχην τοΰ Έσκί-σεχίρ. Τοΰ ευρωπαϊκού τμήματος τής Τουρκίας έκυριάρχησεν επί 
τινα καιρόν ό πρωτότοκος των αδελφών Σουλεϊμαν, παρά τφ οποίφ κατεφυγε 

προσκαίρως ό Ίσα. Φαίνεται λοιπόν δτι 6 Ίσα διέμενε τότε έν Σέρραις. 
3 ΊΙ φράσις αΰτη είναι ή συνήθης επιγραφή των παλαιών τουρκικών νομι¬ 

σμάτων. Τό «αυτού» σημαίνει «τοΰ Σουλτάνου». 



Νικηφ. Μοσχοπούλον 

φθαρμένων Σερβίαν1. Έν σύνολο) αποτελούν δέκα συνοικίας χριστιανών2 

με 2000 κεραμοσκεπείς άπαισίας οικίας άπιστων. Επειδή δμως είναι οί 
άπιστοι μεγαλέμποροι, έχουν τελείας τάς απαίσιας οικίας των. Ίο φροΰ- 

ριον έχει τέσσαρας πύλας, ών ή μία, ονομαζόμενη «μπαλικ παζάρ-καπι- 

σι» (πύλη τής ιχθυαγοράς), ανοίγει προς τον «κιμπλέ» (δηλαδή προς τήν 
Μέκκαν, ήτοι προς Ν.), ή άλλη ανοίγει προς Α., ή δέ τρίτη βλέπει προς 

Δ. και τέλος ή άλλη ανοίγει προς τον «καλέ» 3. "Ολαι αύται αί πΰλαι 

έχουν στερεά ζύλινα θυρόφυλλα. 'Υ πάρχουν εις αύτάς γενίτσαροι τελώ- 

νοφύλακες, σκοποί καί «γιασακτσήδες» (φρουροί τής τάξεως). Το φρού- 

ριον τούτο είναι τετράγωνον, έκτισμένον διά πλίνθων καί λίθων, οί δέ 

τοίχοι του είναι χαμηλοί. 01 προμαχώνες του είναι κατεστραμμένοι. Δεν 
έχει χάνδακα, ούτε τηλεβόλα, ούτε πυροβόλα όπλα (τυφέκια) ούτε απο¬ 

θήκην πυρομαχικών. Εχει περίμετρον 4000 βημάτιυν. Αί εντός τού φρου¬ 

ρίου έκκλησίαι των Ελλήνων, Έβραίιυν, Αρμενίων καί Λατίνων είναι 
όλίγαι \ Τά εκεί πρατήρια εύημερούν. 

Περιγραφή τον «βάρος» (= του εξω τον φρουρίου) τμήματος 

τής μεγάλης ϋεοφρονρήτον πόλεως των Σερρών. 

Είναι πόλις κείμενη επί μεγάλης πέδιάδος, μέ κήπους καί άμπελώ-: 

νας, εις τό έπακρον εύημερούσα, ανθούσα καί διακόσμητος. Συμφώνως 
προς τό μητρώον τού έπιμελητού (κεχαγιά) τής πόλεο>ς (καταγραφή των 

συνοικιών τής πόλειος των Σερρών) έχει 40 συνοικίας κατοικιών, άλλ’ 

1 Εις τό πρωτότυπον υπάρχει «σίριρ». Ούτως έκάλουν άλλοτε οί Τούρκοι 

τούς Σέρβους. Ο Έβλιά τούς χαρακτηρίζει ώς «φετζερέ» δηλαδή άσωτους. Έπρο- 

τιμήσαμεν τήν κατ έννοιαν μετάφρασιν της λέξεοκ. Εννοείται δ’ ότι ή μαρτυρία 

αύιη τοϋ Εβλιά δεν πρέπει νά θεωρηθή καί ώς πραγματική άπόδειζις. ότι ύπήρ- 

χον ιόιε έν Σέοραις καί Σέρβοι. 

- Εις τό πρωτότυπόν υπάρχει «καζαλάρ» (καζάδες, υποδιοικήσεις), ή οποία 
δεν έχει τον τόπον της εδώ. 'Ο Τούρκος έκδοτης λέγει έν υποσημειώσει ότι υπάρ¬ 

χει καί η γραφή *νασαρ«λάρ» (= Χριστιανοί), όπερ Τσως καί τό πιθανώτερον. Τό 

«Χριστιανοί» δέον τότε νά ληφθή ώς σημαίνον «μή μουσουλμάνοι». 

3 Κατ’ άλλην γραφήν «ιτσ-καλέ», δηλαδή πρός τύ εσωτερικόν φρούριον, 

1 Τό πρωτότυπον λέγει «άζ-ντιρ>, δηλαδή είναι όλίγαι. Κατ’ άλλην γραφήν 
αναγνωστέον «βάρ ντιο», ήτοι υπάρχουν καί επομένως δεν σημειοϋται άν αί έκκλη- 

σίαι είναι όλίγαι ή πολλαί. 

δ Εις το πρωτότυπον υπάρχει η λέξις «μαχμιγέ», ήτις σημαίνει κυριολεκτικώς 

«προστατευομένη», επί πόλεων όμως «εύτυχής», εύημερούσα. ΊΙ έζυπονοουμένη έν¬ 

νοια είναι «θ εοφρουρητος». Πόντιος τού κοσμητικού επιθέτου γίνεται χρήσις διά 

τό τμήμα τούτο τής πυλεως, διότι πρόκειται περί των μουσουλμανικών συνοικιών. 

ΔΩΡΕΑ 

ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΟΝΙΑΔΟΥ 

Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή. 

αί δέκα εξ αυτών είναι αί ανωτέρω άναγραψόμεναι εντός τού φρουρίου 
-χείμεναι συνοικίαι των απίστων καί Εβραίων. Έν τή πόλει ταύτη των 

απίστων 30 συνοικίαι είναι μουσουλμανικοί. 

9Ονόματα των συνοικιών.— Πρώτον υπάρχει ή συνοικία Άχμέτ πα- 

οά 1 καί ή συνοικία Κουρμπαγαλή 2 καί ... 3 

\4ρι0μός των μεγάλων οικιών των επιφανών προκρίτων. - Υπάρ¬ 

χουν έν συνόλω 4000 μικραί καί μεγάλαι ώραίαι καί διακόσμητοι, διοό- 

ροφοι, λιθόκτιστοι, μέ καλάς θύρας, μέ κήπους όμοιου; πρός επιγείους 
παραδείσους, μέ στέγας κεραμοσκεπείς ωραίου ερυθρού χρώματος. Έκα¬ 

στη των λαμπρών τούτων οικιών έχει ρέοντα καθάρια ύδατα μέ αναβρυ¬ 

τήρια καί δεξαμενάς.Μέ τά ύδατα αυτά ποτίζονται οί ωραίοι αυτής κή- 

* Υπάρχει τό μέγαρον (σαράγι) τού . . . αγά, τό μέγαρον τού 

Αυτά είναι τά διάσημα μέγαρα . . . 

Περιγραφή τών σουλτανινών καί των υπό πλουσίων προκρίτων 

κτισΰέντων τζαμιών. 

Υπάρχουν έν συνόλφ 91 ευκτήριοι οίκοι. Άλλ3 εις 12 έξ αυτών 

τελείται ή προσευχή τής Παρασκευής. Τά τζαμία ταύτα τών αστών 
έχουν αεγάλας ενορίας (δηλαδή πολλούς πιστούς). Τό καλλίτερον όλων εί¬ 

ναι τό εις τήν κάτω αγοράν Έσκί-Δζαμί (παλαιόν τζαμί), τέμενος άρχαΐον 
μολυβδοσκεπές, μέ θόλον. Είναι έκτισμένον εις τόπον στενόν, καί διά 

τούτο δεν έχει ίεράν αυλήν (χαρέμ)4. Έχει μόνον έμπροσθεν τής πρός 
τόν «κιμπλέ» (πρός Ν.) πύλης, εις τήν θέσιν τού Ιερού, μίαν ίεράν δεξα¬ 

μενήν, εκ τών υδρορροών τής οποίας όλοι οί πιστοί έκτελούν τάς ίεράς 

πρό τών προσευχών πλύσεις. Έπί τής πύλης υπάρχει τό εξής άραβιστί γε- 

γραμμένον χρονόγραμμα5. «Έν όνόματι τού θεού τού οίκτίυμο νος καί 

1 Τουρκιστί κατόπιν έκαστου ονόματος τίθεται τό μαχαλεσί (—συνοικία τού). 

2 Ή λέξις «κουρμπαγά* σημαίνει τουρκιστί «βάτραχος». ΜΑρα τό όλον θά 

ή το δυνατόν νά μεταφραοθη «Βατραχονήσι». 

Ά Έδώ ό Έβλιά διακόπτει, παραλείπουν τάς λοιπάς συνοικίας καί θετών 

απλώς, ώς συνηθίζει, αποσιωπητικά. Τύ αυτό γίνεται καί κατώτεροι δι όλα τά εν¬ 

διαφέρον ια σημεία. * Υπάρχουν κενά εις τάς σημειώσεις του, ιά οποία ο περιηγη¬ 

τής μας έλησμόνησε νά πληρώση. 

■ί Ούτω καλείται ιδιαίτερον ιερόν τμήμα τών τζαμιών, πολλακις δέ καί ο κή¬ 

πος ή ή αυλή τοϋ τζαμιού. 

5 Έν τώ χρονογράμματι υπάρχουν φαίνεται καί λάθη στίζεως καί γραμμά¬ 

τιο ν. Τό «Έλ-μιχνάτζ» π. χ. τού δευτέρου στίχου (ό Έβλιά δεν τύ γράφει κατά στί- 

χους), φαίνεται ότι είναι «έλ-μουχτάτζ». Πάντως ή μετάφρασις αποδίδει τήν έν¬ 

νοιαν. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΟΝ *Έτο5 ΙΕ' 11 
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ελεήμονος, θεού τού ύψίστου, έκτισε το τέμενος τούτο κατά τους χρόνους; 

του Σουλτάνου Μουράτ Χάν υιού Όρχάν, <[> δορη ό θεός βασιλείαν αιώ¬ 

νια ν, ό χρηζιον τής θείας χάριτος Χαλίλ υιός Άλή-Έλ-Δζεντερί. Εΐη αΰ- 

τφ ή άφεσις. Έτει έπτακοσιοστφ όγδοηκοστφ έβδόμω (—1385)» 3. 

Κατόπιν υπάρχει τό τέμενος Ζεϊνί-Καδή, ώραΐον, μέ θολούς κεκα- 

λυμμένους έξ άπαστράπτοντος μόλυβδου. Έκτος του του τό τέμενος του 
Άχμέτ πασά, θολο>τόν, εχον ϊμαρέτιον (συσσίτιον διά τούς πτωχούς), ίε- 

ροδιδακτήριον και σχολειον. Είναι τζαμί ον περίλαμπρον, κεκαλυμμένον 

από άνω έως κάτω μέ μόλυβδον. Προς έπαινον τού θελξικάρδιου τούτου 

τεμένους αί γλώσσαι είναι ανεπαρκείς. Άν θελήσωμεν νά περιγράψωμεν 
τον βωμόν (μιχράπ) και τον άμβωνα (μινμπέρ) του, τό διά τούς ιερωμένους 

προωρισμένον μέρος καί τά υπέρ την προς Ν. πύλην αρχιτεκτονικά του 
κοσμήματα, θά Ιμηκύνομεν πολύ τον λόγον. 'Όμοιον προς τό ώραΐον τού¬ 

το τζαμίον, είς την χώραν τής Ρωμιών2, ίσως είναι μόνον τό εν τή πό- 

λει τών Σκοπείων τέμενος τού Γιαχιά πασά. Άλλα 6 ιερός περίβολος τού 

παραδείσιου τούτου ευκτήριου τεμένους δεν υπάρχει εις κανέν μέρος. Εί¬ 

ναι τόπος κατάφυτος από βελούδινον χλόην, ώραΐα άνθη καί πλήρης από 

καλλικέλαδα πτηνά, Ιστολισμένος από εκατοντάδας αιωνόβιων πλατάνων. 

Έκει κατά χιλιάδας παραδείσια πτηνά, πηξαντα τάς καλιάς των υπό την 

σκιάν έκάοτου δένδρου, ψάλλουν παντός είδους μελωδικά άσματα. 6Υπό 
την προστασίαν τής σκιάς έκαστου μεγάλου δένδρου κάθηνται χιλιάδες 

χιλιάδων πιστών συζητούντες επί τής χλόης περί ζητημάτων θεολογικών 
καί πλουτίζοντες οΰτιο τάς ίεράς γνώσεις των. Είναι χοίρος ιερός, κεκοσμη- 

μένος μέ παντός είδους υψιτενείς καί άπαραμίλλους κυπαρίσσους, έργα 

θεία, τό άρωμα μιας εκάστης τών οποίων αρωματίζει τον εγκέφαλον τού 
ανθρώπου. 'Όμοιαι προς τάς ύψικαρήνους ταύτας κυπαρίσσους δέν υπάρ¬ 

χουν είς κανέν μέρος, πλήν ίσιος εν Κωνσταντινουπόλει είς τον κήπον 

τού Ναυστάθμου, είς τον κήπον τών άνακτόριον καί είς τον κήπον τού 

Πύργου. Έν ένί λόγο) είναι χώρος ιερός, τόπος αναψυχής, άξιος νά χρη- 

σιμεύση ώς υπόδειγμα, τέμενος πεφημισ[ΐένον καθ’ ύλην την Ρούμελην καί 
Περσίαν. Ό κτίτωρ του είναι ό έκ τών βεζυρών τού σουλτάνου . 

"Ανωθεν τής προς Ν. πύλης υπάρχει γεγραμμένον (άραβιστί) διά χρυσών 
γραμμάτων «μεζχέπ» τό έξης χρονόγραμμα: 

«Τό τέμενος τόδε έκτισε 6 Μωχάμμετ βεης υιός Άχμέτ πασά, ό δέ 
Σουλτάνος τών νικητών επέθεσε την σφραγίδά του είς τό χρονόγραμμα 

1 Έκ της χρονολογίας έμφαίνεται ότι τό τέμενος τούτο άνηγέρθη ολίγα έτη 
μετά την άλωσιν τών Σερρών ύπό τών Τούρκον. 

3 Δηλαδή τής Ρούμελης. 
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δι’ αγάπην τού θεού ώς οίκον τών προσευχόμενων, ό Άσάφ 1 * τού Τσλάμ, 

ο νικητής τών ευσεβών, καταστήσας αυτό έντευκτήριον τών έναρέτυυν, 

οίκον τών υμνητών, έτει.» 
Κατόπιν υπάρχουν: τό Μακραμελή-Δζαμι ωραίος ευκτήριος οίκος, 

χο Έλτζέ-Δζαμί 3, καί τούτο λαμπρόν τέμενος τής θρησκείας, διακόσμη- 

τον μέ ποικιλοχριόμους γραφάς, τό Σελτζούκ-Σουλτάν-Δζαμί, καί τούτο 
αληθές σουλτανικόν τέμενος, τό Τουρμπεϊ-πούρ-ενβάρ-Δζαμί (^τζαμίον 

τού κατάφωτου μαυσωλείου), τό Κοτζά - Μουσταφά -πασά - δςαμισί, πα¬ 

λαιόν καλλιτεχνικόν τέμενος, κτήριον μέγα, κτισθέν ύπό τού ομωνύμου 

βεζύρου τού σουλτάνου .... εχον συσσίτια δια τους πτωχούς (ιμαρέτια), 

ιεροδιδακτήριον σχολήν, κεκαλυμμενην απο άνωθεν εως κάτω μέ μόλυβ¬ 

δον. Άνωθεν τής κυρίας πύλης υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα μέ χρυσά 

γράμματα 4: 
«Ό Μουσταφά βέης, ού (ορισμένη ή ώρα (τού θανάτου), πιστός είς 

τούς ιστορημένους λόγους τής ιστορίας, έκτισε δι’ αγάπην τού θεού φέρων 

την φωνήν τής σωτηρίας καί τής ευτυχίας έτει.» 

Έκτος τούτων υπάρχουν τό Καρατζά-Άχμέτ-τζαμισί, μέγα βακοό- 

φιον, τό Καρατζά-Χασάν-τζαμισί, τό όποιον έχει πολλούς ενορίτας, τό 
Άμπντή-μπέη-τζαμισί, κτήριον περίλαμπρον, τό Άλή-μπέη-τζαμ.ισί,' αρ¬ 

χαιοπρεπούς ρυθμόν, τό Ναμαζγκίάχ-μουσαλασί δ.1'Αν ήθελα νά περιγρά¬ 

φω εν πρός εν ο λα τά ανωτέρω τζα.μία, καί δή τόσον τά κτήρια όσον καί 

τον ρυθμόν καί τά λοιπά τοιν,' ή περιγραφή μου θ’ άπετέλει έν είδος έκ- 

θέσεως, την όποιαν θά ήδΰνατο νά όνομάστ) κάνεις «βίβλος τού πολιτι¬ 

σμού». Άλλα πόσα καί πόσα από τά τζαμία είναι θαυμασίως διατηρη¬ 

μένα μέ θόλους μολυβδοσκεπεις. 

1 Ό Άσάφ ήτο, κατά τούς “Άραβας καί τούς Τούρκους, υπουργός τού Σοφού 

Σολομώντος’ θεωρείται δέ ύπ’ αυτών υπόδειγμα σοφίας καί συνέσεως καί ως τοιού- 

το δίδειαι ώς κοσμητικόν έπίθετον καί τίτλος είς ηγεμόνας και βεζύρας. 

3 Κατ’ άλλην γραφήν Μακμπερ-μαλί-δζαμί. 

3 Κατ’ άλλην γραφήν Αλατζά δζαμί. 
4 Είς τό επίγραμμα τούτο υπάρχουν πολλά λάθη τού κειμένου, διά τά όποια 

ό Τούρκος εκδότης προτείνει διαφόρους διορθώσεις. Αντί έτους ό Έβλιά θέτει 

αποσιωπητικά, άλλ’ ό Τούρκος εκδότης θεωρεί ότι τά κύρια σημεία τού χρονο- 

γράμματος (τά λαμβανόμενα ώς βάσις διά τόν υπολογισμόν της χρονολογίας) είναι 

τό τελευταίου ημιστίχιου (διά τό όποιου αυτί τής λέξεως «νεντά» (η«<ίίΐ=φωυή) 

προτείνει «μπεντά» (δ£άα=άρχή) καί εξάγει έκ τής άθροίσεως τής αριθμητικής 

αξίας τών γραμμάτων τών λέξεων τού ημιστιχίου, ότι πρόκειται περί τού έτους 

έγείρας 925 (15X9). 
ό Ή λέξις «μουσαλά» σημαίνει «πλατεία όπου τελείται τό θέρο: ή προσευχή», 

επίσης δέ καί λιθίνη πλάξ επί τής οποίας άποτίθεται τό φέρετρον κατά τάς νε¬ 

κρώσιμους προσευχάς. 
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* Επαινος τών μικρών ευκτήριων οίκων (μεοτζίτ) τών εν 

ταΐς σννοικίαις πιοτών. 

Είναι δλα.τον αριθμόν. Πρώτον τό μεστζίτιον καί ησυχαστή-· 

ριον (ζαουϊέ) του ..Αυτά είναι τά διασημότερα, τά όποια μέ τά μο¬ 

ναστήρια (τεκκε) καί τά ίεροδιδακτήριά των είναι τριάκοντα. Κατά τον 
υπολογισμόν τούτον, συμπεριλαμβανομένων καί τών τζαμιών, αί Σέρραι 

έχουν ένενήκοντα έν συνόλφ ιερά τεμένη. Πληθΰνοι ο θεός ό ϋψιστος 

καί πανένδοξος τά έργα αυτοΰ !1 

Περί του άριϋμον τών ίεροδιδακτηρίων (μεδρεοέδων) τών 

οοφών ερμηνευτών. 

Είναι έν δλφ .... διδακτήρια τό5ν ιερών γραμμάτων. Πρώτον ό με- 

δρεσές του ’Αχμέτ πασά, μέγας καί μολυβδοσκεπής. Οΐ καθορισμένοι μι¬ 

σθοί τών μαθητών καί ιεροδιδασκάλων έρχονται έκ του Έβκαφίου. Κα¬ 

τόπιν υπάρχει ό μεδρεσές του Σελτζοϋκ-Σουλτάν, καί αυτός μολυβδοσκε¬ 

πής... Δεν εχει δμοος ειδικόν άναγνωστήριον του Κορανίου καί αίθου¬ 

σαν ερμηνείας τών ιερών ρητρώ>ν (χαδίς). 

Περί τών σχολών τών περιφιλήτων παιδιών. 

Είναι εν δλφ είκοσι εξ σχολεία παιδιών. Πρώτον τό σχολεΐον του 

Άχμέτ πασά, κατόπιν τό του Κοτζά-Μουσταφά πασά, τό του Σελτζοϋκ- 

Σουλτάν.αυτά είναι τά διάσημα. 

Περί τών μοναστηρίων τών δερβιόών. 

Πρώτον υπάρχει ό τεκκές του Σατσλή-Έμίρ-Σουλτάν, του τάγματος 

τών Χαλβετί, κατόπιν ό τεκκές του Μουσταφά πασά, έπειτα. 

Περί τών αναψυκτικών κρηνών. 

Υπάρχουν έν συνόλφ επτακόσιαι δέκα κρήναι υδατος γλυκέος ώς νέ¬ 

κταρ του παραδείσου, διότι έκτος του δ τι έκαστον μέγαρο ν έχει άνά μίαν 

1 Έπροτιμήσαμεν τήν γραφήν ταϋτην άλλου χειρογράφου, αντί τής έν τφ κυ- 

ρίφ κώδικι άκαταλήπτου. 
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βρΰσιν ρέοντος υδατος, ασφαλώς ύπάρχουσιν εις εκάστην γωνίαν δρόμου 

καί εντός έκάστης συνοικίας μία ή δυο βρυσεις νεκταρίου υδατος. 

Περί τών αναψυκτικών περιπτέρων υδρονομής (σεμπίλ-χανέ). 

Ύπάρχουσιν έν δλφ εβδομήκοντα έν καταπραϋντικά τής δέ*ψης πε¬ 

ρίπτερα εις τήν αγοράν καί τάς συνοικίας, μεταξύ δέ άλλων τό του Κα- 

γιά-μπαλί1, τό του Σελτζοϋκ-Σουλτάν .... 

Περί τών ποτιστηρίων τών κτηνών. 

Εντός τής πόλεως ταΰτης υπάρχουν ....... πηγαί ρέοντος υδατος, 

άλλα τό ϋδωρ τό ρέον έκ τής βάσεως του φρουρίου, τό λεγόμενον «νερό 
του ίμαρέτ» (ίμαρέτ-σουγιοϋ), είναι λαμπρόν καί πολύ χωνευτικόν. 

Περί τον άριΰ'μον τών φρεάτων καλόν υδατος τών οικιών. 

Υπάρχουν έν συνόλφ 2060 φρέατα οικιών όμοιων προς τήν πηγήν 

του Σελβάν 3. 

Περί τον άριϋμον τών άγορεδν καί βεζεστενίων. 

Είναι έν δλφ 2000 πρατήρια. Δεν είναι δμο.)ς μαγαζεΐα λιθόκτιστα 

καί κλειστά, ως τά του Χαλεπίου, τής Προυσης, τής Δαμασκού καί του 
Κα'ίρου. εΥπάρχουν δμως έννέα θολωτά καί μολυβδοσκεπή βεζεστένια ώς 

καί τέσσαρα μέ σιδηράν πύλην. Εντός αυτών υπάρχουν άρχιτεχνΐται 

(πρωτομαγίστορες) έκ τών σπανί<υν, πωλοϋντες καί άγοράζοντες. 

Περί τών αναπαυτικών λουτρώνων. 

Υπάρχουν πέντε δημόσιοι λουτρώνες. Πρώτον τό Έσκί-χαμάμ, τό 
όποιον είναι του Χαϊρεδίν πασά. Κατόπιν τό Ντεμπαγλάρ-χαμαμί, πα¬ 

λαιού ρυθμόϋ, μέ λαμπρόν ϋδωρ, τό ’Άκ-χαμάμ (λευκός λουτρών), τό 

Άλατζά-χαμάμ καί τό Σείχ-έφέντη-χαμαμί. Τών λουτρώνων τούτων τό 

ϋδωρ καί ό αήρ είναι λαμπρά, τά κτήρια ωραία. Είναι λίαν ευάεροι. 

1 «Καγιά-μπαλί» σημαίνει «μέλι του βράχου». 

2 "Ισως ή λέξις αυτή νά είναι συγγενής ή παραφθορά τής έν τη Καινή Δια¬ 

θήκη άναφερομένης πηγής του 2ιλωάμ, 
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Περί τών εν τυις μεγάροις των προκρίτων λουτρώνων. 

Κ«ιά τούς λ άγους των ερωτομανών των γνώριζαν των τά πράγματα, 

υπάρχουν εντός τής πυλεως ταύτης περί τους 1060 οικιακοί λουτρώνες. 

Οι λέγοντες ταυτα επαιρονται περιγράφοντες τόσους καί τόσους λου¬ 

τρ α>ν ας μεγάροιν. Εφόσον όμως ο πτωχός εγώ γνωρίζω, υπάρχουν 50 λου¬ 

τρώνες μεγάρων. 

Περί τον ύεαματος και τον άριϋμον των χανίων των προκρίτων. 

\ πάρχουν δέκα επτά εν συνολω χάνια εγκρίτων έμπορων· Έν συν- 
όλψ 6έ . . . . χάνια. 

Περιγραφή των άσυλων των ξένων και άγαμων. 

3 / Λ / 

Υ πάρχουν εν συνολφ εννέα οικήματα αγάμων, τά οποία όμως έχουν 
τους φύλακας καί τούς θυρωρούς των. Οί ενταύθα κατοικοϋντες είναι 

ολοι αλληλέγγυοι (ό είς εγγυητής τού άλλου) καί υπεύθυνοι ό εις δία 

τον άλλον. Είναι έπαγγελματίαι μουσουλμάνοι καί μ,ή μουσουλμάνοι, 
προερχόμενοι έκ ξένων χωριών. 

Περί των γεφυρών καί οδών, έργων των μηχανικών. 

\ πάρχουν έν σύνολο; .... τον αριθμόν ώραιαι λιθόκτιστοι άψιδω- 

ταί·1· γέφυραι, μεταξύ δέ άλλων ή τού Άχμέτ πασά, ωραία λίθινη γέ¬ 
φυρα .... 

Περί τών υποδειγματικών ονοοιτίοιν τών πτωχών. 

Περί τών πατριαρχικών καί Ιερατικών εκκλησιών. 

Είς τά άνω τού μεσαίου φρουρίου υπάρχουν ..... τοίχοι 2 τών άπί- 

1 Ο Εβλιά μεταχειρίζεται ενταύθα την λέξιν «καν τάρα», ήτιτ ύποδηλοΐ είδι- 

κώς τάς άψιδωτάς γέφυρας. "Αγνωστον όμως άν ακριβόλογη ή' μεταχειρίζεται, 
κατα το σύνηθες αύτφ, είκή καί ώς έτυχε, μίαν αραβικήν λέξιν. Κατωτέρω, κατά 

την απαρίθμηση- τών έν λόγω γεφυρών, μεταχειρίζεται αντί της. τουρκικής λέξεως 
«κιοπροΰ» (^γέφυρα), τήν άραβικήν «τζίσρ», ήτις σημαίνει πάσαν γέφυραν, άδιά- 
φορον άν είναι αψιδωτή ή δχι. 

* Τό /<τοϊλ°ι» («ντιβάρ») τίθεται περιφρονητικός αντί του «ναοί». Δεν είναι 
δηλαδη κτήρια, είναι απλώς τέσσαρες τοίχοι. 
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σίτων1, τών Εβραίων, τών Αρμενίων καί τών Λατίνων. Έξ αυτών όμως 
ύπάοχει είς αρχαίος ελληνικός ναός, κτισθείς επί τής εποχής τού βασι- 

Ιέιος Ζάλ 3. 

Περί τον άέρος καί του κλίματος. 

εκ τού καθαρού άέρος, τό χρώμα τού προσώπου τών κατοίκων 

είναι ροδόχρουν. Είναι δχι μόνον ισχυροί καί υγιείς τό σώμα, άλλα καί 
οί έξ αυτών πρόκριτοι είναι λίαν μακρόβιοι. Ένώ νομίζεται δτι άπώλε- 

σαν τήν δυναμίν των, είναι πάντοτε ισχυροί καί ευκίνητοι. 

Περί τών άληϋώς σεληνοπροσώπων ωραίων γυναικών καί άνδρών. 

Οί άγγελόμορφοι3 νεαροί είναι άφθονοι. Πρώτον όλοι οί θελξικάρ¬ 

διοι ούτοι είναι λίαν φίλοι τών ξένων. Φορούν κάλυμμα τής κεφαλής 
από σαμουρόγουνα τής Βοσνίας, ποδήρη χιτώνα (ντολαμά) μέ αργυρά κομ¬ 

βία καίάναξυρίδας πάλιν μέ άργυράς πόρπας, υποδήματα «καμπαντί» (;) 4. 

Οί γέροντες πρόκριτοι φορούν παντός είδους ενδύματα έξ έριούχου καί 
σαμουρόγουνας καί καστορόγουνας, εις δέ τήν κεφαλήν μωαμεθανικόν 

σαρίκιον. Είς τήν γλώσσαν μεταχειρίζονται φράσεις ώς τό «βαρμίσικ» 

1 Το άπιστοι» ύποδηλοΐ ενταύθα τούς ορθοδόξους "Έλληνας. 

3 Κατά τάς έν τφ Σαχναμέ (Βίβλω τών βασιλέων) του Φιρδουσή μυθικάς πα¬ 

ραδόσεις τών Περσών, ό Ζάλ ήτο ήρως θρυλικός, υιός του Σάμ υιού Νεριμάν, πα¬ 

τήρ τού κυρίου ήρωος τού Σαχναμέ Ρουστέμ. *Ητο αρχών τής Περσικής επαρ¬ 

χίας τού Σεϊστάν. Λέγεται οτι έγεννήθη μέ λεύκάς τρίχας, τούθ’ δπερ έθεωρήθη κα¬ 

κός οίωνόςΤ 'Ως έκ τούτου έρρίφθη εις τι όρος, όπου έτράφη υπό μυθικού τίνος 
πτηνού. ’Έζησε πολλά έτη, ύπηρετήσας μετά τού παππού του Νεριμάν καί τού υιού 

του Ρουστέμ, τούς τελευταίους βασιλείς τής δυναστείας τών Πισδαδιάν καί τούς 
πρώτους τής τών Κιανιάν ή Καγιανιάν (Άχαιμενιδών). Ώνομάσθη «Ζάλ» (γραία), 

διότι ώς έκ τής λευκής κόμης του ώμοίαζε προς γραίαν.Επειδή δέ τό λευκόν τού¬ 

το χρώμα έτράπη προς τό ξανθόν, ώνομάσθη καί «Ζαλ-Ζέρ» (χρυσή γραία). Ένυμ- 

φεΰθη τήν θυγατέρα τού βασιλέως τού Κιαμπελιστάν (Ιναβούλ) Κτκΐ&βέ, έξ ής έγεν¬ 

νήθη ό Ρουστέμ. Άπέθανεν έν τή φυλακή, όπου έρρίφθη υπό τού Μπεχμέν (5Αρ- 

ταξέρξου τού Μακρόχειρος), διότι ό Ρουστέμ έφύνευσε τον πατέρα τούτου Ίσψεν- 

τιάρ (Δαρείον). Σημειωτέον ότι τό όνομα «Ζάλ» γράφεται μέ τό τουρκικόν (περσι¬ 

κόν) γράμμα «ξέ»,ένώ ό Έβλιά τό γράφει μέ τό καί ώς *ζ» προφερόμενον «ντάτ» 

παραμορφιυνων ουτίυ τό ονομα τού ήρωος, είς τρόπον ώστε νά διερο^τάται ό ανα¬ 

γνώστης άν πρόκειται περί αυτού. Γ0 Έβλιά είναι καί ανορθόγραφος. 

3 Τό πρωτότυπον έχει «περί-ρούϊ», ήτοι «εχοντες πρόσωπον ώς τών «περί» 

(νυμφών, αγγέλων, θεαινών)». 

4 "Ισως «καμπαρντί». Καμπαρντά είναι χώρα έν τή Ύπερκαυκασίψ, έξ ής 

ή «καμπαρντίνα». 
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«γκελμίσικ» ι. Οι περισσότεροι των ραγιάδων (μή μουσουλμάνων) είναι! 

"Έλληνες (Ροΰμ), Βούλγαροι καί «Τσιτάκ» την φυλήν. Φορούν λευκόν 

«άμπά» καί ένδυμα εκ πιλήματος (κετσέ). 

Περί τής άμφιέσεως των καλυπτόμενων γυναικών. 

"Ολαι αί γυναίκες καλύπτονται ως.Φέρουν ποδήρη εσθήτα! 

εκ παντός είδους έριοΰχου. Την κεφαλήν έχουν ακάλυπτον, περιβάλλουν 

όμως αυτήν μέ φακιόλι ον έκ λευκοΰ τουλουπανιού. Τό πρόσωπον καλΰ-ή; 

πτουν μέ μαυρον πέπλον, εις 5έ τους πόδας φέρουν κιτρίνας έμβάδαςώί 
Περιπατούν έντροπαλαί. 

?Ονόματα των επιφανών. 

5Ονόματα διακεκριμένων γυναικών. 

Περί των ονομάτων τών νεανίσκων και υπηρετών, 

Οί δούλοι των είναι κατά τό πλεΐστον μαύροι Αιθίοπες, έχουν δέ 

ονόματα . 

Περί τών ονομάτων τών συμβιονσών γυναικών, 

Καί αί δουλαί των είναι μαυραι Αίθιοπίδες, φέρουν δέ ονόματα ώς 
τά «01ι6^-]βπ» (Ζωή τής νυκτός), «Ο1ιοί>-ο'ΐιη» ("Ηλιος τής νυκτός), 

ΟΙιεβ-ξ^Γ» (Νύκτα σκοτεινή). 

Οι φίλοι, ονς έγνωρίοαμεν. 

Περί τών εξοχωτάτοον εν σοφοΐς ιατρών. 

Περί τών διακεκριμένων χειρουργών. 

Περί τών εν σεβοον Σεϊχών. 

1 Αντί του «βαρμίσιξ», «γκελμίσιζ». 
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νΕπαινος τών διαπρεπών συγγραφέων καί ποιητών. 

Περί τών μυστικοπαθών. 

6 Υπολογισμός της θέσεοος της πόλεαος. 

Κατά την αστρονομικήν επιστήμην 1 κειται έν τφ 28ψ κύκλω. Πλά¬ 

τος 2.νυκτερινόν μήκος ...... 

Περί τών πεπρωμένων αυτής κατά τους άστρολόγονς. 

Κατά τά λεγόμενα τών παλαιών μάντεων, τό πεπρωμένον αυτής ευ- 

ρίσκεται έν τφ ζωδίω (άστερισμω) του Ζυγοΰ, έν τφ οϊκφ τής Αφροδίτης. 

Περί τών σπουδαίων ξενώνων (καραβάν-σαραγιών) 3, 

Έν τή πόλει ταΰτη υπάρχουν.καλοί ξενώνες, όπου κάθε μή¬ 

να καταλύουν καί απέρχονται οδοιπόροι. 

Περί τών σιτηρών καί προϊόντων. 

Εις την πεδιάδα της παράγονται φασίολοι, κύαμοι, ερέβινθοι καί φα-, 

κή, ώς καί. 

Φυτά, λαχ,ανικά καί γβρτα. 

Περί τροφίμων. 

Περί τών ΰεοπλάστων ώραίων καρπών. 

Περί τών ζωογόνοον παντοειδών ποτοον. 

* «’Ίλμι-ούστρουλάπ» (ή επιστήμη του αστρολάβου). Μάλλον παραψράξεται 

διά τής λέξεως «αστρονομία», αλλά πρόκειται βεβαίως περί αστρολογίας, 

3 Την λέξιν «άρξ» (—πλάτος) γράφει μέ «έλίφ» καί «μέτ», ένψ, προκειμένου 

περί γεωγραφικού πλάτους, γράφεται μέ «άΐν». Επομένως καί εδώ άνορθογράφος. 

δ «Καραβάν-σαράγια» λέγονται οί διά τους οδοιπόρους τών «καραβανίων» ξε¬ 

νώνες. Τό «καραβάν-σαράγι» περεφθά-ρη παρ’ ήμΐν εις τό τοπωνύμιον «Κραβασα- 

ράς». Φαίνεται δτι είς τάς ουτιο κληθείσας Ό'έσεις ύπήρχον επί τουρκοκρατίας «κα¬ 

ραβάν-σαράγια», 
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Περί τών έργων των έπαγγελματιών. 

Τά καλλιτεχνικά έργα των τεχνιτών. 

Περί των αρχαίων μαγικών περιέργων. 

Εις το «Μπεσικ-τεπε» (λόφος του λίκνου) υπήρχε τό λίθινον λίκνον 

του αγίου Ιησού. Έκ τοΰτου άνέβλυζεν ειδικόν ύδωρ διά την ασθένειαν 
παντός ασθενούς, το όποιον έπιναν. 

Περί τής άχανονς πεδιάδας των αγρών. 

Ή όρυζά της, ως καί εξ είδη σίτου, ή παχεία κριθή της καί οί ιβί¬ 

σκοι (μπάμιαι) της είναι άφθονα, άποτελουντα αληθές ευεργέτημα διά 
την πόλιν και την χώραν. 

Περί των αμπέλων. 

Υπάρχουν έν συνόλφ ....... ωραίοι κήποι. 

Περί τόπων αναψυχής, 

Υπάρχουν εις.θέσεις περίπατοι και τόποι αναψυχής, μεταξύ 
δέ άλλων υπάρχει, όπισθεν τής δυτικής πλευράς τού φρουρίου, προς τό μέ¬ 

ρος όπου ρέει ή πηγή τού Ίμαρέτ, εντός λίαν εκτεταμένων χλοερών καί 

δενδροφΰτων χώρων, οί όποιοι ονομάζονται «Καλέ-άρντί» (^τά όπισθεν 

τού φρουρίου), κατάφυτος, δροσερός, πτηνοβριθής τόπος αναψυχής. Εκεί, 

υπό την σκιάν παχυσκίων δένδρων, δεν αισθάνεται κανείς την επήρειαν 

τού ήλίου. Εκεί συναντιόνται, κατά τάς μή εργασίμους ημέρας καί τάς 

έορτάς, τό χιντριλέζι καί τό Νεβρονζόλοι οί έρωτόληπτοι καί πιστοί φί¬ 

λοι, εκεί, εις τούς χλοερούς τούτους περιπάτους, συνέρχονται έν’πόθφ ολοι 
οι πιστοί φίλοι καί διέρχονται ωραίας στιγμάς συνδιαλεγόμενοι οίκείως 

Είναι μέγας τόπος αναψυχής. Άπαραλλάκτως δποκ εις τό Ικόνιον τής 
Ανατολής φημίζεται τό Μεράμ, εις την Μαλάτιαν (Μελιτηνήν) τό Άσμ- 

ποζού, εις την Κωνσταντινούπολή τό Γκιόκ-Σού καί ό Κεατχανές, εις τό 
Σαρί-Γιάρ^ αί έςοχαί τού Σελίμ-Χάν, ούτω και τής πόλεως ταύτης των. 

1 Βλ. χάς ανωτέρω σχετικάς υποσημειώσεις. 

53 [Ιροάσίιον επί της ευρωπαϊκής όχθης του ’Άνω Βοσπύρου παρά τον Βα- 

θυρρυακα (Μπουγιουκ-δερε). Ή θεσις, όπου γίνονται έκδρομαί αναψυχής, εχουσμι 
καί ωραίας πηγάς ψυχρού υδατος, κεΐται ενδότερον. 
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Σερρών εις δλον τον κόσμον φημισμένον είναι τό «Καλέ-άρντί». 

Τό άναψνκτήριον τον Άχμέτ πασά. 

Ό ιερός κήπος τού ανωτέρω άναφερομένου τζαμιού τού 'Αχμέτ πα¬ 

σά, κατάφυτος μέ δένδρα καί χλόην, είναι ωραίος περίπατος καί τόπος 

αναψυχής, διότι είναι ιερός χώρος τού θεού, αληθώς αξιοθέατος. 

“Έκτος τούτου υπάρχει ή εξοχική θέσις.εις τό προς την Ζίχνην 

μέρος τής πόλεως. Έδώ, όταν ήλθον κατά πρώτον εις την πόλιν ταύτην 

δέκα οκτώ «γαζήδες» (ήρωϊκοί νικηταί, πολεμισταί) μετά τού Έβρενός, 

εδεσαν τούς ίππους των εις δέκα οκτώ πασσάλους. Είς την θέσιν αυτήν 

υπάρχουν ακόμη δέκα οκτώ πλάτανοι, ό καθείς των οποίων έξέτεινε την 
κορυφήν του προς τούς τρεις ουρανούς. Έκ των δένδρων τούτων είναι 

γνωστόν οτι τά θαύματα των αγίων είναι αληθή, διότι οί ξηροί πάσσα¬ 

λοι εγειναν τοιαύτα παμμέγιστα δένδρα. 

Περί των γ^αρο.κτηριατικών των άξιοΰανμάστων πραγμάτων. 

Τής πόλεως ταύτης τ<7)ν Σερρών χιλιάδες πραγμάτων είναι έπαινεταί. 

Προ πάντων οί κυανόποόες καί ποικιλόφθαλμοι βούβαλοι, καί οί άρρε- 

νες αυτών δέν υπάρχουν ούτε είς τό Κουρδιστάν, ούτε εί,ς τό Βάν, ούτε 

είς τά "Άδανα, ούτε είς τήν Ταρσόν. "Εν ζεύγος βουβάλων πωλείται αντί 

200 γροσίων. Άλλα σύρουν φορτίο ν τεσσάρων άμαξίων φορτωνόμενον είς 
τό άμάξιόν των, τόσον ισχυροί βούβαλοι είναι. Ακόμη είς τά θαυμαστά 

της πράγματα ανήκουν και. 

ΙΙερ'ι των γενικών γνωρισμάτων τής πόλεως τών Σερρών. 

Πρώτον εις δλας τάς λεωφόρους τής πόλεως ταύτης τών Σερρών χω¬ 

ρούν άνά τρεις καί τέσσαρες άμαξαι όμού, ή μία παρά τήν άλλην. Όλαι 
αί οδοί , είναι έστρωμέναι διά λευκού λιθοστρώτου (καλντιρίμ). Είς τήν 

γωνίαν έκάστης οδού υπάρχουν κρήναι μέ πόσιμον ύδωρ. Δεξιόθεν καί 

αριστερόθεν τών οδών, είς τάς αγοράς, ρέουν ύδατα. Είναι πόλις διακό- 

σμητος καί εύσκιος, όμοια προς τάς έν Περσία, εις τινας λεωφόρους καί είς 
πλείστας ο σας πλατείας τής οποίας υπάρχουν πανύψηλα δένδρα, κλήμα- 

ταριαί άμπελο)ν καί ύψικάρηνοι κυπάρισσοι. Όμοια ταύτη πόλις δέν 

υπάρχει είς δλην τήν Ρούμελην. Άλλ’ ώς επί τό πλεΐστον αί έν τφ Κια- 
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φιριστάν1 πόλεις Δυνκέρκη, Δανιμαρκία, Λόντζατ(;), "Αμστερνταμ καί 

Κίο1ιβ(;) είναι πόλεις ώραΐαι, διακεκοσμημέναι με τοιαϋτα παντός είδους 

δένδρα. ’Άλλως τε και 6 πλάστης των δυο κόσμων την επλασε περισσές 
ώραίαν. Εύτυχοίη μέχρι συντέλειας των αιώνων. Διότι τοσάκις συνανε- 

στράφημεν και συνδιελέχθημεν μετά των κατοίκων της, διελΟόντες στιγ- 

μάς ωραίας, τόσον εις την πόλιν όσον καί εις τά θέρετρά της. Καί μά¬ 

λιστα επειδή το πεπροιμένον τής πόλεως ταΰτης ευρίσκεται εις τό 
ζωδιον τού Ζυγού, όλοι οί κάτοικοί της διέρχονται τον βίον των ζυγίζον- 

τες ως διά ζυγού τά πάντα, δντες εις τάς εργασίας καί ασχολίας τοη- λαός 

έμπορων, έκαστος άναλόγως τής τάξειυς του, μία δέ άλλη τάξις αυτών εί¬ 

ναι επιφανείς πρόκριτοι, διατελούντες εις δημοσίας υπηρεσίας. "Αλλοι πά¬ 

λιν είναι ευσεβείς μουσουλμάνοι σοφοί, ίμάμαι καί ιεροκήρυκες, ιεροδιδά¬ 

σκαλοι (ουλεμά), πηγή σοφίας καί αρετής, ως καί ποιηταί. Οί τεχνίταί της 

είναι άριστοτέχναι. Επειδή εύρίσκονται εις τον οίκον3 τής Αφροδίτης, εί¬ 

ναι όλοι εύφαντασίωτοι, έχοντες κλίσιν εις τά μουσικά όργανα, ώς ή λύ¬ 

ρα, τό τύμπανον, ό αυλός, τό σαντούριον καί ό ταμπουράς. 

ΙΙεοϊ τής έκζάσεως της πάλευες των Σερρών, 

Τό ολικόν μήκος τής αχανούς ταΰτης πόλεως από Ανατολών μέχρι 

Δυσμών, από τής συνοικίας Άχμέτ-πασά μέχρι τού τεκκέ τού Μουσταφά- 

παοά, είναι 4000 συνηθη βήματα. ’Αλλά μέ βάδισμα ανδροπρεπές3 είναι 

4000. Μέ βάδισμα όμως βραδύ ώς των όπιοποτών1 γίνεται 10.000 βήμα¬ 

τα. Εις τινα μέρη τό μήκος είναι 3000, 4000 καί 2000. Εις ταύτα όμως 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι έξω κήποι καί αμπελώνες. Έμετρήθησαν σχε¬ 

δόν όλα τά κατφκημένα μέρη τής πόλεως. Τό έδαφος τής πόλεως ταΰτης 

περιεγράφη υπό των περιηγητών τής ξηράς καί τής θαλάσσης κατά τρόπον 
τοιούτον, ώστε την ωνομασαν «η έκ δεξιών οδός», ένφ την από Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως εις Μπουντιν (Βοΰδιν, δηλαδή Βούδαν, Βουδαπέστην) οδόν 

καλούσιν «η ές ευο>νύμων όδος». Γήν έκ Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των 

δύο τούτων διήκουσαν οδόν, φθάνουσαν μέχρι των μερών τού βιλαγετίου 
τού Μορέως, ωνομασαν «’Ερκέκ-γιολού» (δρόμον του άνδρός ή τών άν- 

δρών), την δέ έκ Σόφιας μέχρι Βοσνίας καί Ερζεγοβίνης οδόν καλοΰσι « Οί- 

οΗί \ο!» (θηλυκόν δρόμον), καί την εξ Άδριανουπόλεως εις Έλμπασάν, 

Κιαφιριστάν σημαίνει η χωρά τών απίστων (κιαφίρ). Εννοεί, την Ευρώπην. 

~ «Οΐκον» τού άστρολογικοΰ ούρανοΰ. 

3 Ό Έβλιά γράφει «λεβεντανε», κοινώς «λεβέντικο». 

Ιό κείμενον εχει «τεριακή», υίτινες είναι οί κοινώς λεγόμενοι. «θεριακλή- 

δες» (βεβαρημένοι έξ όπιοποσίας καί οινοποσίας). 
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Αυλώνα καί Δέλβινον τής Αλβανίας «Ούγούλ-γιολού» (δρόμον τού υιού)1. 

Τΐεοι τών περί την πόλιν τών .Σερρών καζάδων, φρουρίων και πό/,εων. 

Πρώτον προς Ν., εις άπόστασιν δύο σταθμών, κείται ή οχυρά Θεσσα¬ 

λονίκη, ή πόλις τού Όρφάν (Όρφανού), ή πόλις Σεντερκισί (Σιδηρόκα- 

ψα). Προς Α., εις άπόστασιν ενός σταθμού, ή πόλις Ράχοβα, ή πόλις 
Ποάβιστα (τό Πράβιον), ή πόλις Βασλάκ, τό φρούριον τής Ζίχνης, ή πόλις 

τού Δοξάτου καί ό καζάς τού Μπερεκετλί. ΓΙρός Β. ή πόλις τού Νευρο- 

κοπίου, ό καζάς τού Ραζλόκ. Προς ΒΔ. ή πόλις τής Ούστρούμτζας (Στρω- 

μνίτσα, Στρούμιτσα), ή πόλις τού Μασκλόρ-Παναϊρί (ΜαοΕΙίΙοχ·), προς Δ., 

εις άπόστασιν τεσσάρων <ύρών ή πόλις τού Ντεμούρ-Χισάρ", ό Καζάς 

τού Μενλίκ (Μελενοίκου), ό καζάς Βετρίνα καί ό καζάς Πετρίτς καί 
πλείστοι ακόμη καζάδες, άλλ' εις ικανήν άπόστασιν. 'Όλοι όμως αυτοί οί 

καζάδες έχουν ανάγκην τής αγοράς τών Σερρών. 

"Επαινος τον μεγάλου ϋερέτρον τής πόλεως τών Σερρών. 

Πρώτον τό κλίμα τής πόλεως κατά τον χειμώνα είναι λαμπρόν καί 
εύκραές. Επειδή όμως τον Ιούλιον ό καΰσων είναι σφοδρός, προς Ν. δέ 

τής πόλεως εκτείνεται μεγάλη πεδιάς, υπάρχει, προς ΒΔ. και Λ. αυτής, 

σειρά μεγάλων καί υψηλών βουνών. Τό πανύψηλο ν τούτο όρος ώνόμαζον 

οί "Ελληνες ιστορικοί «Άνά-νταγή» ("Όρος τής μάννας). Είναι βουνόν 
υψηλόν καί ένδοξον. Εις την Ανατολήν διάσημα είναι τό θέρετρον Μπίν- 

γκιόλ (τών χιλίων λιμνών), τό θέρετρον Γκιουσέν καί εις την Καισα¬ 

ρείαν τά θέρετρα τού Έρτζάς 3. 

Άλλα τής πόλεως ταΰτης τών Σερρών τό θέρετρον τού Άνά-ντάγ 

είναι διάσημον καθ’ δλην τήν Ρούμελην, την Αραβίαν καί την Περσίαν. 

Κατά τούς αρχαίους χρόνους ήτο θέρετρον τής καθέδρας τού δύσμορφου 

βασιλέως Ζάλ4. Ακόμη καί σήμερον ανέρχονται εις μίαν ημέραν εις τό 

1 Κατ’άλλην γραφήν «Όγουρούν-γιολ» (;) (ίσως ό δρόμος τού καλού οίωνού, 

κοινώς τού γουριού). 

2 Όρθότερον καί τουρκιστί Ντεμιρ-Χισάρ, ήτοι Σιδηρόκαστρον. 

3 Έρτζάς-Δάγ είναι υ παρά τήν Καισαρείαν Άργαΐος, υψηλόν έσβεσμένον 

ηφαίστειο ν. 

•1 Παράδοξος, άν μή καί τερατώδης, είναι ή μεταφορά αυτή τού θρυλικού 

ήρωος τών Πεσσών εις τάς Σέρρας. Ό Έβλιά έχει ειδικότητα εϊς τά τοιαύτα. Τό 
επίθετο ν «μπεε-λακά» (—κακομούτσουνος, δύσμορφος) δίδει 6 Έβλιά εις τον ηρώα 

τών Περσών, διότι, ώς γνωστόν, οί Τούρκοι έμίσουν καί περιεφρόνουν τούς Πε'ρσας 

σχεδόν όσον καί τούς "Ελληνας, άν μή καί περισσότερον. 
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θέρετρου τούτο μέχρι της υψηλής κορυφής του. Δυο χιλιάδες έκ των 

προκρίτων τοΰ νομού (βιλαγετίου) έχουν θερινάς οικίας, προς δέ 
υπαρχουν 40 τζαμία καί μεστζιτια, εις λουτρών, δυο χάνια, εν ιε- 

ροδιδακτηριον (μεδρεσέ), εν μοναστήριον (τεκκέ), εν σχολείου διά μι¬ 

κρά παιδία, 500 πρατήρια. ’Έχουν ακόμη καί χιλιάδας άλλας παντοίων 
κτηρίων. Απας του έτους ο λαός εξέρχεται εις το θερετρον τούτο, 

αναπαύεται καί διασκεδάζει επί ές μήνας, ύπακουιον εις τα θεία 

κελεΰσματα καί εκτελων τά της λατρείας μέχρι βαθμού απερίγραπτου. 

Κατόπιν, κατά την εποχήν τού χειμώνος, έρχονται, εις την πόλιν καί 

διαχειμάζουν πάλιν επί πέντε έξ μήνας εις τάς οικίας, συναναστρεφόμενοι 
πριος «λλ ήλους. Α υται είναι αι άσχολίαι καί έργασίαι των κατοίκων τής 

πολεως ταυτης. II θεία σοφία ηθέλησεν δπως καί εγώ ό ταπεινότατος, 

μεταβαίνων κατά τό ευλογημένου τούτο έτος εις τον υπέρ πίοτεως εν 
Κρήτη πόλεμον, εξέλθω μετά των εν τή πόλει ταΰτη αγαπητών φίλων εις 

τό θερετρον τούτο καί διασκέδασα) επί δέκα επτά ημέρας. Έώρτασα τό 

μετά τον μήνα Ραμαζάν τού έτους 1078 (1668) Βαϊράμιον εις τό θέρε- 

τρον τούτο μέ καλήν συντροφιάν. Είναι πράγματι τόπος μέ λαμπρόν αέρα, 

αληθής θελξικάρδιος παράδεισος, ανώτερος τού οποίου δεν υπάρχει. ’Έχει 

εν συνόλω τριακοσίας ρεοΰσας πηγάς έξ έκάστης των οποίων άναβρύει 
καί εν είδος ζωοποιού ύδατος. *Ως προς την έλαφρότητα, τό ύδωρ αυτού 

είναι καί από τά ελαφρότερα έλαφρότερον, παραδείσιον νέκταρ απαράμιλ¬ 

λου. Επειδή το ύδωρ όλων είναι εις τό έπακρον χωνευτικόν και ζωοποιόν, 

ο άνθρωπος, αφού φαγη έν παχύ άρνίον, αμα πίη εν ποτήριον τού ύδατος 

τούτου, θά πεινάση πάλιν αμέσως, τόσον έπιταχυντικόν τής πέψεως ποτόν 

έχουν. Αλλα εις το θερετρον τούτο ο κοσμος έχει κατά τό θέρος ανάγκην 

γούνας. Τον μήνα Ιούλιον χιονίζει ενίοτε καί τό ψύχος είναι δριμύτερον 

παρ όσον τον χειμώνα. Τόσον εις τό θερετρον τούτο, όσον καί εις την 

αγοράν και εις τας λεωφόρους τής πολεως, υπαρχουν εντός των συνόρων 
τού καθενος υψη/ί,α πεύκα υψουντα την κορσρ ν τιον μέχρι τών τριών 

ουρανών, ως καί χιλιάδες τών χιλιαδιον ειδών άλλων πρασίνων όπωρο- 

φόρων δένδρων ών τον αριθμόν μόνος ό Πλάστης τού κόσμου γνωρίζει. 

Υποδειγματικά μνημεία της αοφίας τον ΰεοΐ'. 

ΓΙρος Ν. τού θέρετρου τουτου υπάρχει μεγας μονόλιθος βράχος, ονο¬ 

μαζόμενος «Άγί-Καγιασί» (^Βράχος τής άρκτου). Εντός τού βράχου 

τούτου υπήρχε ομοίωμα άρκτου έκ πολυτίμιον λίθων καί χρυσού καί ως 

έκ τούτου (ονόμασαν αυτόν «'Αγί-Καγιασί». Καί μέχρι σήμερον ακόμη, 

κατά την περίοδον τού δριμέος ψύχους τού χειμώνος, αί άρκτοι άποσύ- 

ρονται εις τα σπήλαια επι τεσσαράκοντα ημέρας, την δέ τεσσαρακοστήν; 
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πρώτην έξερχόμεναι, ανέρχονται πρώτον εις τον βράχον τούτον καί, φθά- 

νουσαι. είς τήν θέσιν τού μνημείου εκείνου τής άρκτου, απολαμβάνουν 

της θέας τοΰ κόσμου. Κατά τούς αρχαίους χρόνους έβαλαν τον δύσμορ¬ 

φου παληοβασιλεα των νά άνεγειρη τό μνημεΐον τούτο έπί τού βράχου 
εκείνου. Έκαστη άρκτος, αν έχη αίγαγρόφιλον ανέρχεται εκεί, ολαι δέ 

αι άρκτοι αύται αποθέτουν εκεί τό αίγαγρόφιλον των. Κατόπιν οί μάγοι 
καί αί γραΐαι μάγισσαι λαμβάνουν το αίγαγρόφιλον τών άρκτων καί κά- 

μνουν χιλιων ειδών μαγικά καί έκτακτα πράγματα. Βραδύτερον, όταν τό 
θέρετρου τούτο περιηλθεν είς χεϊρας τής δυναστείας τού Όσμάν, οί άν¬ 

θρωποι τής Δύσειος κατέστρεψαν μέ κάποιαν τέχνην τό μνημείου τούτο 

τής όίρκτου, άφήρεσαν τόν χρυσόν καί τούς πολυτίμους λίθους καί άπήλ- 

θον. Ακόμη μένουν τά ίχνη του, άλλ’ ουδόλως φαίνεται μορφή άρκτου. 

Επειδή όμως πάλιν καΕ έτος, μετά τό Έρμπαΐν δ, συμβαίνει νά άνέρχων- 

ται εις τον βράχον τούτον αι άρκτοι, διά τούτο ονομάζουν τούτον «Άγί- 

Καγιασί^, (βράχον τής Αρκτου). Ό βράχος ούτος είναι πανύψηλος πύρ- 

γος, κατασκευασθεις δια τής δυνάμεως τών χειρών κατά τόν κατακλυσμόν 

τού Νώε, ύψώσας τήν κεφαλήν του μέχρι τής ύψίστης κορυφής. Έξισοΰ- 

μενος κατά τό ύψος προς τούς επτά ουρανούς, αποτελεί όρος τόσον υψη¬ 

λόν, ώστε, αν άνθρωπος ανέλθη εις τήν κορυφήν του, ακούει τά ουράνια 

άσματα καί τους θείους ύμνους3 τών Χερουβείμ 4 καί βλέπει έν μέση λαμ- 

πρα ήμερα την περιφοράν καί τας κινήσεις τών επτά πλανητών. Έπλά- 

1 Αίγαγρόφιλα (γαλλιστί &6&&&Γορΐ1ο ή ύ^ιι^ΓορίΙο, κοινώς βοζοετά, 

περσιστί καί τουρκιστί ^αι-ζι χ ί ρ>> ή «π αν-ζεχί ρ», ώς γράφει καί ό Έ- 

βλιά. όπερ εισεπηδησε καί είς την ελληνικήν ώς «π α ν τ ζ ε χ ρ ρ>) καλούνται τά 

συγκρίμματα τά ευρισκόμενα εντός τοΰ πεπτικού σωλήνος θηλαστικών τινων καί ιδία 

τών μηρυκαστικών. Αποτελούνται άπΰ τρίχας τάς οποίας καταπίνουν τά ζώα άπο- 

λειχόμενα. Μέ τάς συσταλιικάς καί διασταλτικάς κινήσεις τού στομάχου ταύτα συγ- 

κεντρούμενα αποτελούν συμπιλημένην σφαίραν όμοιάζουσαν προς λιθάριον. ΑΙ 

σφαΐραι αύται καλούνται έντερόλιθοι. Ανατολικοί τινες λαοί άποδίδουσιν εί; τούς 

έντερολίθους τούτους θεραπευτικός ιδιότητας, δι’ ο προσέφερον μεγάλας τιμάς διά 

Μ|ν αγοράν των. Αλλοτε ιό μονοπώλιον τών λίθων τούτων εϊχον οί ήγεμονόπαι· 
δες της ΙΙερσιας. Τρεις τοιούτους λίθους άπέστειλεν ό Σάχης τής Περσίας ώς δώ- 

ρον είς τον Μέγαν Ναπολέυντα. 

3 Καλείται «έρμπαΐν» (ή λέξις αραβική, σημαίνουσα «τεσσαράκοντα») ή χειμε¬ 

ρινή περίοδος τού από τής 21ης δεκεμβρίου μέχρι τή, 29ης Ιανουάριου τεσσαρα¬ 

κονθημέρου, καθ' ο αί άρκτοι περιπΐπτουσιν είς λήθαργον. 

3 Διά τού «θείους ύμνους» μειαφράξομεν κατ’έννοιαν, παραιρράζομεν μάλ¬ 

λον, τήν λέξιν «τεκμπίρ» (παραγομένην έκ του «έκμπέρ» =μέγιστος), ήτις σημαίνει 

«άπαγγέλλειν ύτρηλοφώνως έν χορφ τό «Αλλάχ έκμπέρ !»=Μέγιστε θεέ, ή Μέγιστος 
ύ Θεός !» 

II εβραϊκή λέξις «χερουβείμ» (πληθυντικός τού «χερούβ») υπάρχει καί είς 
ιήν Αραβικήν ώς «Κερουμπιγιάν»ή «Κερυυμπιγιούν». 



ΫΙ& Νικηφ. Μοσχοπούλου 

σθη. βράχος τόσον υψηλός, ώστε εις τήν ύψηλοτέραν κορυφήν του είναι 

ορατά ασφαλώς τά χωρία, αί πόλεις και τά υψηλά βουνά τά κείμενα εις 

τάς οδούς τάς εντός άποστάσεο)ς τριών ημερών. 

ΛΑλλα κτίοματα θείας τέχνης. 

Προς Δ. τού αξιοθέατου τούτου θερέτρου υπάρχει μέγας καί υψηλός 

βράχος, καλούμενος «Γκερντέκ— καγιασί» (βράχος τής νυμφικής παστά- 

δος), επί τού όποιου υπάρχουν εκατοντάδες σπηλαίων. Ό πλάστης των 
δύο κόσμων έπλασε τον βράχον τούτον μέ δύο κλάδους, έκαστος *τών 

οποίων έχει τό ύψος τού τριώροφου μιναρέ τού τζαμιού Σουλεϋμανιέ 1, 

Είναι λοιπόν βράχος υψηλός καί διχαλωτός. Τό μεταξύ των δύο 

κλάδων διάστημα είναι δύο καί τριών πήχεων. Τό ύψος έκαστου είναι 
400 περίπου πήχεων. Υπάρχει τόπος, ϊνα στηθή σκηνή έκ λινού υφά¬ 

σματος επί τής ύψηλοτέρας κορυφής ενός των βράχων. Ό βλέπων έκ τών 

βράχων τούτων πρός τά κάτω αισθάνεται ίλιγγον. Μή δωη Κύριος! 

Άλλ5 εις τήν πόλιν ταύτην υπάρχουν τόσοι καί τόσοι ισχυροί τό 

σώμα άθληταί, ευκίνητοι ώς ίέρακες, οίτινες, έπιδεικνύοντες τήν επι¬ 

δέξιο τητά των, διέρχονται πηδώντες από βράχου εις βράχον. Αλλά, Κύ¬ 

ριε Θεέ! Αυτό δεν είναι δύναμις ανθρώπινη. Είναι άθλος ανδρείων, Ό 
εχων τήν έπίβλεψιν τού τόπου τούτου είναι κάποιος φιλάνθρωπος, ο στις, 

πρός θέαν τών άνερχομένων εις τον βράχον τούτον καί τα) ν από βράχου 

εις βράχον πηδώντων άνήγειρεν υψηλόν περίπτερον, τό όποιον είναι έκ 

τών σπανίων έν τφ κοσμώ. 

Καί εις τό θέρετρον τούτο υπάρχουν χιλιάδες μοναδικών τόπων 

αναψυχής Δεν δύναμαι όμως νά γράψω περί αυτών διά μακρών, διό καί 

συντομεύω, άρκούμενος εις δσα έγραψα. Αυτά άρκούν. 

Περί τών θερμοπηγών, δηλαδή περί τών Ιαματικών λουτρών, 

Βορείως τής διάσημου πόλεως τών Σερρών, επί τών βουνών, εις τό 

ή μι συ τού δρόμου υπάρχει δεξαμενή θερμού ύδατος διαυγούς. Αύτη 

δεν ομοιάζει μέ τάς άλλας θερμοπηγάς καί τά άλλα λουτρά. Είναι όμως 

τά ύδατά της πολύ ωφέλιμα. Ωφελούν πολύ κατά τής λέπρας. Ό προα- 

ναφερθείς φιλάνθρωπος έκτισεν υπέρ τήν πηγήν ταύτην λίθινους θό- 

1 Εννοεί τό έν Κωνσταντινουπόλει τζαμί ον τού σουλτάνου Σουλεϋμαν. 

3 Κατ’ άλλην γραφήν : «είς άπόστασιν ήμίσεως σταθμού». 
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)0υζ καί θαλάμους αναρρωτηρίων, ύαλωτά καί πολλάς δεξαμενάς. Χιλι¬ 

άδες ανθρώπων έρχονται τον Τούλιον έκ τών πέριξ χωρίιον καί πόλεων, 

βχιινουσι σκηνάς καί πίνουοιν (έκ τού ύδατος) επί ένα δύο μήνας εύρί- 

οκοντες αναψυχήν. 

Περί τάφων και προοκννημάτων της πόλεως τών Σερρών. 

Πρώτον κάτωθεν τής γεφύρας τού Άχμέτ πασά είναι τεθαμμένος 

ό ΙΓιρ-Ντεντέ ((ίέάέ), ό Σεΐχ-Μπεδρετντίν-Σουλτάν, παρά δέ τό μνημείον 
τού Μπεσίκ-Τεπέ ό τού Έσ-Σεΐχ-Χαζρέτι-Μουσαλλαχετνχίν-Σουλτάν, 

τού επιφανέστατου τής χ<ύρ«ς καί οδηγού τής άνθρωπότητος. Κατόπιν εις 

τήν συνοικίαν Κουρμπαγαλίκ είναι ό τάφος τού κρατίστου τών αγίων καί 
στηρίγματος τών ενάρετων Έσ-Σεΐχ-Μετζνούν-Μπ«μπά (=τρελλού γερο¬ 

πατέρα). Είς δέ τον τεκπέν τού Σεΐχ-Σατσλή (=μαλλιαρού γέροντοςή 

ό τάφος τού σοφωτάτου 1 καί ακινήτου ερημίτου Έσ-Σεϊχ-Χαζρέτι3 Έμίρ 

Σουλτάν, ό τάφος τού τελείου λειτουργού τής αγάπης, τού αγαπητού 

τών λατρευτών καί φίλου τής αρετής «Χαζρέτι Μαχμούτ Έσσεΐ'χ Μαξούτ 

Ντεντέ», ό τάφος τού «Έσ-σείχ Χαζρέτι Γιαχιά έφέντη:». 

Ούτος κατήγετο έκ Τοκάτ3, ήτοδέ είς τήν υπηρεσίαν4 τού σεΐχου 

(γέροντος ή ηγουμένου) τού έν τή ΙΙόλει είς θέσιν Ζιντζιρλί-Σερβί τζα¬ 

μιού τού Καρατζά-Μουσταφά πασά Σουμπούλ Σινάν έφέντη. Έλθών δέ 

είς τήν πόλιν ταύτην τών Σερρών, έτάφη υπό τήν σκιάν τού τεκκέ τού 

Έμίρ*Σινάν έφέντη. Ευλογημένου εΐη τό μυστήριον (μυστικόν) αυτού ! 

Πρός τούτοις ό τάφος τού «Έσ-σεϊχ-χαζρέτι Γιαχιά5 έφέντη», τού κε- 

κρυμμένου ήλιου, σελήνης τής ζωής, δηλαδή τού υπό τό όνομα Έρντεμ- 

πιλί-ζαδέ γνωστού μεγάλου διδασκάλου6. Καί ό άγιος ούτος είναι τε¬ 

θαμμένος είς τον ιερόν περίβολον τού τεκκέ τού Έμίρ-Σουλτάν. Εκεί 

1 Κατά λέξιν «κατόχου της γνώσεως, ήν πρεσβεύει έν πεποιθήσει καί χωρίς 

νά άμφιβάλλη. 

3 Ό τίτλος «χαζρέτ» έν μέν τη συνήθει γλώσση της εθιμοτυπία, έσήμαινε 

μετ’ άναλόγου πρός τον βαθμόν τίτλου «έξοχώτατος», έν δέ τη θρησκευτική γλώσ- 

ση «άγιος», διδύμ.ενος όμως μόνον είς τούς μεγάλους προφήτας (έν άλλοις είς τον 

Ίησοΰν Χριστόν, τον Μωύσέα, Δαυίδ κλπ.), αντίστοιχων επομένως μά?^λον πρός τό 

πανάγιος, αφού διά τό «άγιος» ήτο καθιερωμένον τό «βέλη» καί ό πληθυντικός 

τούτου «έβλιγιά» (=έκ τών αγίων). 

3 Πόλις της Μικράς Ασίας. 
Λ «Χαλιφέ». τό όποιον σημαίνει συνήθως γραμματεύς. Προτιμώμκν ενταύθα 

τό «είς τήν υπηρεσίαν». 

5 Κατ’ άλλην γραφήν «λαϊχύ», όπερ όμως φαίνεται έσφαλμένον. 

6 Κατά λέξιν : δύτου τή. θαλάσσης τής γραμματικής. 
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ε!να( επίσης τεθαμμένος 6 Σε'ίχ-ζαδέ ’Λβδουραχμαν έφέντης καί 6 Έσ- 

σεΐχ Νετζμί εφέντης. Εΐη έπ’ αυτούς ά'παντας το έ'λεος τού Θεού! 

Αφού κατά την επιθυμίαν μας έθεασάμεθα καί την διάσημον ταύ- 

την πόλιν των Σερρών, μετέβημεν μετά πέντε σοφών καί στενών φίλομ. 

διά τής ταχυτέρας οδού προς Δ. εις τά βουνά τη; καί τούς καλώς καλλι¬ 
εργημένους αμπελώνας της. 

Περιγραφή τού φρουρίου τον Δεμϊρ-Χιοάρ (Χιδηροκάοτρυν). 

Κιίτορες αυτού είναι οί Ελληνες (Ρούμ.) βασιλείς. Άφοΰ δέ διήλθε 

τούτο διά τόσων καί τόσων βασιλέων, τέλος τφ_ό έκ των βεζυρών 

τού Γαζή-Μουράτ Χάν τού Α'... έκυρίευσεν αυτό έκ τών χειρών τών άπι¬ 

στων Ρωμηών. Κατά παραφθοράν έκ τού Τιμούρ-Χισάρ1 2 τό λέγουν Ντε- 

μίρ-Χισάρ (Δεμιρ-Χισάρ). Είναι βοεβοδαλίκιον (ύποδιοίκησις) κείμενον εις 
τό εγιαλέτιον " τής Ρούμελης, έντύς τού εδάφους τού σαντζακιού Θεσσα¬ 

λονίκης, αποτελούν καί δικαστικήν περιφέρειαν καδή μέ μισθοδοσίαν 150 

άσπρων. Οί εξ αυτής έςαρτώμενοι ναχιέδες (δήμοι) περιλαμβάνουν,... 

ευημερουντα χωρία. Έχει κεχαγιά-γερή τών σιπαχήδων, σερδάρην (αρ¬ 

χηγόν) τών γενιτσάρων καί αστυνόμον. Δεν έχει δμως φρούραρχον ούτε 

άνδρας φρουράς. Τό οχυρόν της είναι τείχος έκ λίθων, λίαν ε’ρυμνόν, 

σχήματος πενταγώνου, έκτισμένον επί υψηλής θέσεως. Εντός όμως τού 

φρουρίου ψυχή ζώσα δεν υπάρχει. "Ολοι οί. κάτοικοι οίκούσιν εις την 
κάτω πόλιν. 

Επαινος του < βάρος» (εξω τον φρουρίου τμήματος) τον Αεμιρ-Χισάρ. 

Είναι εν οννόλφ χίλιαι εξακόσιοι διώροφοι, λιθόκτιστοι, πέραν και 
πέραν κέραμοσκεπεις, καλώς διατηρημέναι οικία;. νΕχει έν συνόλφ. 

Ιερά τεμένη, έν οίς καί τό τζαμίον του .. . το τζαμίον τού .... Έκτος 

τούτιον.μεστζίτια,.τεκκέδες δερβισών,.λουτρώνας, .... 

εμπορικά χάνια,.σουλτανικούς (βασιλικούς) δρόμους.Έκ 

τών μουσουλμάνων προκρίτων άλλοι μέν ανήκουν εις δημοσίας υπηρε¬ 

σίας, άλλοι δέ είναι έμποροι καί τεχνΤται. Ό αριθμός τών κήπων καί 

αμπέλων της είναι άπειρος καί μάλιστα τά ε'ίς τό Δεμίρ-Χισάρ αυτό πα- 

1 Ή λέξις «ντεμίρ» (σίδηρος) γράφεται τουρκιστί «τιμούρ» καί προφέρεται 
«ντεμίρ». 

2 «Έγιαλέτ» ώνομάζονιο αί προ τής διαιρέσεως τής Τουρκίας είς βιλαγέτια 
(νομούς ή γενικάς διοικήσεις) μεγάλαι διοικητικά! μονάδες αυτής (Ρούμελη, Βουλ¬ 
γαρία, Βοσνία κτλ.). 
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ραγδμενα οώδια μέ μεγάλους κόκκους δεν υπάρχουν είς κάνέν μέρος τού 

κόσμου. Είναι λίαν εύχυμα. Είναι ωραιότερα καί. γλυκύτερα από τά ρω- 

δια της έν Περσία Μπάν καί. από τά τής Ούρψας, τού Μαράς καί τού 
Νίκσαρ (Νεοκαισαρείας). Τά γίγαρτα αυτών είναι τόσον μεγάλα δσον 
οί, κόκκοι τής όπιοφόρου μήκωνος. 

Ιο Δεμίρ-Χισάρ τούτο κεΐται δυτικώς τής πόλεως τών Σερρών, είς 
απόστασιν ημίοεως σταθμού. Καί τούτου όμως οί νεαροί καί αί νεαραί 
είναι επιθυμητοί. 

"Επαινος τής θερμοπηγής τον Λεμιρ-Χιοάιρ. 

Είς απόστασιν.από τής πόλεως υπάρχει ζωοποιόν ύδωρ θερ¬ 

μοπηγής. Οι κάτοικοι τού μέρους εκείνου πλειστάκις παρακολουθούν την 
δυσοσμίαν της. Κατ έτος δέ τον Ιούλιον, κατά την εποχήν τών άνθέίον, 

χιλιάδες ανθρώπων συναθροίζονται υπό σκηνάς και λουσμένοι είς τά 

ύδατα τής θερμοπηγής θεραπεύουσι τό σώμα. Αί δεξαμεναί καί τά κτή¬ 
ρια αυτής είναι . 

Εκ είθε ν επανελθοντες εις την πόλιν έπεσκέφθημεν τά 

Προσκυνήματα τον Δεμίρ-Χισάρ. (Έλ-Μεβλα Άβδονλλάχ Τεμαλη)1 .... 

Διασκεδάσαντες δέ τρεις ημέρας εις αυτό τό Δεμίρ-Χισάρ, έτρθάσαμεν 
εντός 4 ωρών είς τον σταϋμδν « Σερεζ». 

Λίαν πρωί άποχοιρετίσαντες έν Σέρραις ολους τούς φίλους καί βα- 

δίσαντες πρός Ν. προς τό εσωτερικόν τής πεδιάδος τών Σερρών, διέβημεν 

τήν μεγάλην ξυλίνην γέφυραν τού ποταμού Δεμίρ-Χισάρ. Ό ποταμός ού- 

τος πηγάζει έκ Β. εκ τών όρέων τού Σαμακοβίου, τοΰ Ίστίπ (τών Στό- 

βων) καί τού Κιουστεντίλ, συγκεντροόμενος δέ μεταξύ τών Κοτσάνων 

(Κότσανα) καί τής Ντουσπέντζα ή καί διερχόμενος δι’εκατοντάδων όλων 
χωρίων και πόλεων, διαρρέει τάς πεδιάδας ούτάς τών Σερρών καί εκβάλ¬ 

λει παρά τό Μπεκλοϋ (ή Μπεσιπλέρ). Είς το μέρος εκείνο διαβαίνουν τον 

ποταμόν διά πλοίων. Συνελόντι δ’ εΐπεΐν, έγό) δ πτωχός διελθοιν τούς 
ποταμούς τής πεδιάδας τών Σερρών διά τριών ξυλίνων γεφυρών, εφθαοα 
είς τό χωρίο ν Δεμιρτζή-κιο ί 3 * καί είς τό χωρίον Μπάο-κιοϊ *. Λυτά είναι 

3 Κατ’ άλλην γραφήν «Κεμαλή». Έδώ υπάρχει κενόν. 

Υποθετέον δτι έ.νοοεΐ την έν Βουλγαρία σήμερον Ντουπνίτσαν (Δουπνίτσα). 

ώς άλλως τε σημειοΰται είς άλλο χειρόγραφον. 

·5 Κατ’ άλλην γραφήν Δεμετρέχ (Ντεμετρέχ ;). 

1 Κατ’ άλλην γραφήν Μπάς-κιοπροΰ. ? 
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πλέον χ ουρία τοΐί καζά Θεσσαλονίκης. Έκειθεν έγενόμην εις τον σταθ¬ 

μόν «χωρίον Καμπα-Γιάννη» (η Καμπά-γιανί). Είναι χωρίον απίστων 
και ζιαμέτιον ευημερουν έν τφ δήμφ Θεσσαλονίκης. Έκείθεν όδεΰσαν- 

τες επί ί> ώρας, δτέ μεν προς Ν. ότέ δέ προς ΝΑ., κατελΰσαμεν εις τον 

παρά την όχθην της λίμνης Γιαϊτζηλάρ 

οταϋμ,ον χωρίου Γιαϊτζηλάρ, 

όπου καί διεσκεδάσαμεν επί μίαν νύκτα. Το ευημερουν τούτο χω- 

ρίον είχε 500 οικίας, των οποίων αί ήμίσειαι είναι των απιστούν Ριομηών 
και Βουλγάρων, αί δέ λοιπαί των Μουσουλμάνων.'Όλοι είναι άνθρωποι 

αθλητικοί καί τοξόται, διά τούτο δέ το χωρίον ώνομάσθη «Γιαίτζηλάρ- 

κιοί> 1 Είναι χωρίον ευημερουν, κείμενον εις τό προς την Θεσσαλονίκην 
μέρος τής λίμνης. ’Έχει τζαμίον καί μεστζίτιον (μικρότερου τέμενος) καί 

τινα πρατήρια ώς καί εν καλώς διατηρούμενου χάνιον. Ή λίμνη του κειται 

Δ. τής Θεσσαλονίκης εις άπόστασιν μικροτέραν τού ενός στάθμου. Ταυτης 

ή περίμετρος είναι πέντε μιλλίων. Άλλα τό ΰδουρ της ξηραίνεται ευκόλως 
μ ή άνανεοΰμενον καί διά τούτο δεν υπάρχουν εντός αυτής πολύχρωμοι 

ιχθύς καί τον χειμώνα παντοειδή πτηνά, έχει όμως πολλούς μΰακας (μύ¬ 

δια), όστρεα καί θαλασσινά ι, τά όποια τρώγουν οΐ άπιστοι. Τό βάθος 

αυτής είναι δέκα όργυιών, εις τινα όμως μέρη κατέρχεται καί εις επτά. 

Άλλα, κελεύσει Θεού, του άϊδίου πλάστου των πάντων, εις τάς όχθας 

τής άλμυράς ταυτης λίμνης παράγεται γλυκΰτατον ά'λας. Τούτο δίδεται 
εις τά πρόβατα, τους ίππους καί άλλα κτήνη, τά όποια οΰτω παχυνον- 

I 

ί 

1 Μήπως είναι τό Άϊτζηλάρ; ΊΙ λέξις «γιαϊτζή» παράγεται έκ του «γιαϊ». το 
οποίον σημαίνει «τόξον» (καί έλατήριον άμάξής), επομένως «γιαϊτζή» — ιοξόιης 

(ά^ και ή λέξις «γιαϊτζή» δεν υπάρχει είς τά τουρκικά λεξικά). Σημειωιέον, ότι χω¬ 

ρίον Γιαϊτζηλάρ δέν εύρίσκομεν είς τους χάρτας. Υπάρχει δμι«ς έν τή ύποδιοι- 

κήοει Λαγκαδά, επί τής προς την Θεσσαλονίκην οδού, χωρίον Άϊτζιλάρ, φερόμε- 

νον σήμερον έπισήμως ώς συνοικισμός άνήκοσν είς τό χωρίον Μπαϊράμ-δερέ-Μαχα- 

λάδες τής ύποδίοικήσεως Λαγκαδά. Άϊτζιλάρ σημαίνει τουρκιστί «άρκουδιάραι», 

(έκ τού άϊ = άρκτος). Ενδέχεται νά παρέφθειραν άλλοιε οί Βούλγαροι τό «Γιαϊ- 

τζιλάρ» είς «Άϊτζιλάρ», μή δυνάμενοι ώς γνωστόν να προφέρουν ιό «γι» είς την 

αρχήν των λέξεων {λέγουν π. χ. «*Ιλδίζ» αντί «Γιλδίζ»). Άλλα το «Άϊτζιλάρ» κεί- 

ται άνατολικώς τής Θεσσαλονίκης. Τούτο όμως ούδέν σημαίνει, διότι εΐδομεν ότι 

ό Έβλιά, ό θεωρούμενος καί ώς καλός γεωγράφος, πλανάται συχνά είς τά Α. ή Δ., 

Β. ή Ν. 

- Ό Έβλιά γράφει «Λτεριάμποτζεγί» (κυριολεκτικώς: θαλάσσια έντομα). 

"Αγνωστον όμως εάν εννοεί τούς αστακούς, των οποίων έν είδος καλείται «μπο- 

τζέκ» ή άλλα θαλασσινά. 

I® 

I 
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Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή. 

χαν. Είς ολόκληρον τον καζάν Θεσσαλονίκης καί είς τά έξω τουτου χωρία 
καί πόλεις τό άλας πηγαίνει από εδώ, παραγόμενον άφθονους. 

Έκκινήσας έκειθεν καί πορευθείς προς Α., έφθασα είς τά χωρία Γκι- 

ουβέζ (έαως Γκιουβέζνα’, Βοϊβοδαλή, Έκινό καί Λενίτ, καί ταυτα ύπαγό- 

μενα είς τον καζάν Θεσσαλονίκης* διελθών δέ ταυτα εντός (3 ωρών1 καί 
τραπείς προς Ν., έ'φθασα είς Θεσσαλονίκην. 

Έπεται συνέχεια. 

Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Κατ’ άλλο χειρόγραφον «4 ωρών». 



ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ1 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΑ 

Έπί μ,άκρου; αιώνας εις τήν Ελληνικήν γραμμ«τολογίαν τό όνομα 

του διασημοτέρου Μελφδού και ποιητοϋ της εκκλησίας Ρωμανού πάρε 
μεινεν άγνωστον. Ό ποιητής τών χιλίων Κοντακίων, δ πανηγυριστής τών 

άθλοφόρων, ή άηδών τής εκκλησίας και πηγή τής μελωδίας άνεπαύετο 

άμνημόνευτος καί άγνωστος υπό τα ερείπια τής μονής τών Κυρου, τά 

όποια έσώρευσαν αί εθνικά! καταστροφαί. Μετά τού τάφου αυτού συν-; 

απωλέσθη καί ή μονή ή φυλάττουσα τον τάφον, κατεσκάφησαν τά θεμέ¬ 

λια αυτής, διηρπάγηοαν οί θησαυροί τού πνεύματος, οί μετά τόσης στορ¬ 

γής έν αυτή φυλαττόμενοι, καί ό χοΰς αυτή; διεοκορπίσθη υπό τών πνευ- 

σάντων άνεμων τής εθνικής θεομηνίας. Ούδείς γνιορίζει σήμερον οΰτε τον 
τάφον τού μεγάλου νεκρού, ούτε τον τόπον τής περιώνυμου μονής τών 

Κυρου όπου ό απλούς μοναχός έρητόρευε τά μεγαλεία τού Θεού. 

Ή εκκλησία μόνη, τό μέγα και Ιερώτατον τού Γένους θησαυροφυλά- 

κιον, διετήρησεν εις τά άδυτα καί άγια τήν μνήμην τού μεγάλου νεκρού 
καί αγίου καί έγνώριζεν ήμιν κατά τήν 1 'Ρ' Όκτωβρίου τήν ανάμνηση* 

τής όσιας αυτού κοιμήσεως έν τή μονή τών Κυρου συνοδεύουσα αυτήν 
μέ τό σφζόμενον επιγραμματικόν υπόμνημα, ότι εκ τής πατρίδος αυτού 
Έμέσης (Συρίας), καί έκ τής Βηρυτού, όπου ήν διάκονος έν τώ ναω τής 

’Αναστάσεως, κατέλαβεν επί τής βασιλείας Αναστασίου τήν Κωνσταντι- 

νοΰπολιν, ότι ένεκλείσθη έν τή μονή τή; Θεοτόκου τών Κυρου, ότι έποιη- 

σεν υπέρ τά χίλια Κοντάκια είς τιμήν τού Χριστού, τής Θεοτόκου, τών 

αγίων, τών μαρτύρων καί. οσίων, καί ότι άνεπαύθη εν τή ρηθείση μονή, 
ή όποια διεφύλαττε μετά τον θάνατον αυτού τον μέγαν αυτού πνευμα¬ 

τικόν θησαυρόν, τά Κοντάκια. 

Τό άπλούν τούτο καί περιεκτικώτατον υπόμνημα, τό καί έν τοί; έν¬ 

τυποι; Μηναίοις κείμενον (1 Όκτωβρίου) έπανελάμβανε κατ' έτος ή έκ- 

1 Περί Ρωμανού τοΰ Μελφδού έγραψα ειδικήν μελέτην δημοσιευθεΐσαν έν 

Θεσσαλονίκη τω 1917 υπό τον τίτλον «Ρωμανός ό Μελφδός καί ό Άκαί)ιστός» καί 

έτερον σχετικήν «Ό Ακάθιστος ύμνος» έν τή «Θεολογία» 1925 σ. 257—288. 
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κλησία κατά τήν έτησίαν μνήμην τού οσίου Ρωμανού, οπότε ή έν τή 
Δύσει άναγέννησις τών γραμμάτων έκ τών ολίγων τούτων καί τέως 

αφανών όρμηθεισα άνέλαβε δΡ άξιοθαυμάστου προσπάθειας νά άναστη- 

λώση τό είς συντρίμματα πεσόν πνευματικόν τού Ρωμανού αριστούρ¬ 

γημα. 

Ή τιμή τής «ποκαλύψειος τού Ρωμανού ανήκει αποκλειστικό); είς 

τον καρδινάλιον Πίτρα, όστις διά τής δημοσιεύσεως κατά τό 1876 τού 
μνημειώδους αυτού έργου «ΛπΡοοία Βαοτα» έγνοδρισεν είς τον φιλολογι¬ 

κόν κόσμον τό νέον τούτο ποιητικόν άστρον, τό όποιον τά πυκνά νέφη 
τών αιώνων καί αί έθνικαί ημών περιπέτειαι έπέκρυπτόν. Θάμβους πε- 

πληρο>μένος ό κόσμος τών γραμμάτων καί έκστάσεως ΐστατο έκπληκτος 
καί άφωνος προ τού κάλλους τού φαινομένου άστέρο; καί υπό τού ιλα¬ 

ρού αυτού φωτός οδηγούμενος έπεδόθη εις τήν έξερεύνησιν αυτού. 

"Άνδοες έκ παντός τόπου καί έθνους επί σοφία καί παιδεία διαπρέ- 

ποντες έτέθησαν επί τά ίχνη τού Ρωμανού, πρώτος δέ πάνιχον, μετά τον 

ΙΙίτρα, ό πολύς ΚιαπιΓαοΙιοτ, αναλαβών μετά ζήλου ύπερανθρώπου τήν 
έπισυναγωγήν επί τό αυτό τών έργων τού Ρωμανού τών περικλειόμενων 

είς τούς κώδικας τής * Ανατολής καί τής Δύσεως, όσους οί έκδοθέντες τών 
βιβλιοθηκών κατάλογοι είς τον κόσμον έγνώρισαν. 

Έκ τούτων επισημότεροι καί αρχαιότεροι είναι οί εξής: Οί Σι νηπ¬ 

τικοί ύπ' άριθ. 925 (αιών. Γ), 926 (αιών, ια'), 698 (αιών, ιδ'), 927 (αιών, 

ιδ') καί 928 (αιών, ιδ'), μ ή μελετηθέντες είσέτι, οί τής Μεγίστης Λαύρας 

Γ 27 (αιών. Γ), Γ 28 (αιών, ια'), ό τού Βατοπεδίου 1041 (αιών, ι-ια'), ό 
Κορσινιανός 366 (αιών, ια'), οί Πατμιακοι 212 καί 213 (αιών, ια'), ό τής 

Συνοδικής Βιβλιοθήκης Μόσχας 437 (αιών, ιβ'), ύ τής Μεσσήνης 157 

(αιών, ιβ'), ό τής Βιέννης 96 δΐιρρί. (αιών, ιβ') καί ό καείς κατά τήν πυρ- 

καϊάν τω 1904 κώδ. τού Τουρίνου Β-ΙΥ-34 (αιών. ια'). 

Έκ τών κωδίκιον τούτων, οί όποιοι περικλείουσι πλείστα Κοντάκια 

τοΰ Ρωμανού, πού μέν αυτοτελή καί ακέραια μετά τών σχετικών ακρο¬ 

στιχίδων, πού δέ κολοβά καί άναρχα, άπετέλεσε τά κατάλοιπα τού Ρω¬ 

μανού ό αείμνηστος ΚπιπιΟ&οΙιογ καί έπί τή βάσει τούτων (πλήν τών 

Σιναϊτικών τών οποίων τό περιεχόμενον είναι άγνωστον) άπήρτισε τήν 
κριτικήν τούτων έκδοσιν ματαιωθεϊσαν άτυχώς διά τού προά)ρου αυτού 

θανάτου (Ί'190.1) καί παραμένουσαν έτι ανέκδοτον είς χεΐρας τού διά¬ 

σημου αυτού μαθητού Ρ Μ&&8. 

ΙΙλήν τών ανωτέρω βασικών κωδίκων καί κονδακαρίων, έν οίς σώ¬ 

ζονται πλήρη Κοντάκια τοΰ Ρωμανού, έξηρευνήθησαν καί άλλοι δευτε- 

ρευούσης αξίας, περιέχοντες άλλοι μέν μίαν, άλλοι δέ δύο στροφάς Κον¬ 

τακίων, οίοι οί τού Βατικανού 1212, 1515, 1531, 1829, 1836, 1969,2008, 

2072, τής Μόσχας 153, τής Βαλλιτσελιάνας Ε 54, τής Κρυπτοφέρρης Α, 



1θ4 γ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστραπάδου 

δ. 6. Δ. α. 1. Δ. α. δ. Δ. α. III, Δ. δ. -4, τής Βενετίας 553, II 138 και τής! 

Βιέννης 33 Τΐιεοΐ. Οτ. 

Έκ του συνόλου των έρευνηθέντων κωδίκων έγνώσθησαν έν δλο) 

85 Κοντάκια τού Ρωμανού, άλλα μέν πλήρη, άλλα 0έ ελλιπή και έδημο-ΐ 

σιεύθησαν υπό διαφόρων1 * 3 εις διαφόρους έορτάς 65, μένουσι δέ ανέκδοτα 
έκ τής συλλογής του Κπιπιβαοΐιοτ περ'ι τά 20. 

Έξ αφορμής των γενομενών εκδόσεων Κοντακίίον του Ρωμανού υπό 

του ΙΙίτρα, ΚταιηΟαεΙιοτ, Μα&δ, Εύστρατιάδου, Ο&ηιηιεΙΗ, Μίοηί καί 

άλλων, έγράφησαν μελέται περί του χρόνου τής ακμής τοΰ Ρωμανού, 

οστις μετά σοβαράν πολεμικήν των λαβόντων μέρος εις τον καί}ορι¬ 

σμόν αυτού, άπεκρυσταλλώδη εις τούς χρόνους Αναστασίου τού Α; 

(491 — 518) “, περί τού μετρικού συστήματος τού Ρωμανού (Πίτρα, 

ΟΐιτίεΙ, Μογοτ, Κπιπιδαοΐιοτ), περί τού γλωσσικού αυτού ιδιώματος, 

περί των μερών τού Κοντακίου, προοιμίου, έφυμνίου, οίκων καί άκρο- 

στιχίδος, περί των παρατηρθυμένων εις τά ποιήματα τού Ρωμανού γραμ¬ 

ματικοί, συντακτικών καί μετρικών ανωμαλιών (Ρ. Μ&3.5 έν Βγζ ΖείΕώ 

δοΐιπίΐ: 1907 σ. 565). Περί όλων τούτων καί άλλσ>ν σχετικών πολύ ή ολίγον, 

έπιτυχώς ή άνεπιτυχώς ήσχολήθησαν οί προ ήμών καί οι σύγχρονοι και 

άπετελέσθη αξιόλογος καί πλούσια περί τον Ρωμανόν φιλολογία ή έξ ής 
οδηγούμενοι θά συμπληροόσωμεν τά κενά, θά έπανορθώσωμεν τά άτε¬ 

λώ ς ή έσφαλμένως γράφεντα καί θά παραχωρήσωμεν εις τον Ρωμανόν 
την άνήκουσαν εις αυτόν υψηλήν θέσιν έν τή χορεία τών μελορδών καί 

ποιητών τής εκκλησίας. 

"Όσοι ήσχολήθησαν περί τού μετρικού καί ρυθμικού συστήματος τού 
Ρωμανού άνομολογούσιν, ότι εις τά ποιήματα αυτού παρατηρούνται ανω¬ 

μαλία ι σοβαραί τάς οποίας «ποδίδουσιν ώς επί τό πλειστον εις έσφαλ- 

1 Τάς γενομένας κατά καιρούς εκδόσεις τών Κοντακίων τοΰ Ρωμανού σημει- 

ούμεν κατωτέρω εις ιόν Κατάλογον τών έργων ιού ποιητού. 

- Περί της τριακονταετούς ταύτης πάλης μεταξύ τών σοφών προς καθορι¬ 

σμόν τού χρόνου της ακμής τού Ρωμανού ϊδ. τό βιβλιογραφικόν σημείωμα έν τφ 
έργο) τού Ο ί ιι β ο ρ ρ ο Ο α ηι τη 6 I 1 ί. Κοηυτιιο ίΐ ΜεΙοάε σ. 15 σημ. 2. 

3 Γενικήν βιβλιογραφίαν περί τού Ρωμανού (άλλ’ ατελή) ϊδ. παρά τφ ΟιτηΓ 

ηιβίΐί, ένθ’ άνωτ. σ. 31)5. Πληρέστεραν παρά τφ Εΐρίάΐο Μίοηί έν τφ νεωστί (1937) 

έκδοθέντι έργφ αυτού Κ,οιηκηο ΐΐ Μβίοάο, 8££§ΐο οηΐΐςο ο άΐοοΐ ίηηί ίηοάίΐί σ. 226— 

228* καί. έκ τής βιβλιογραφίας ταύτης έλλείπουσιν δσα έδημοσίευσα σχετικά έν τη 

* Θεολογία», έν τφ «Άποστόλψ Βαρνάβα» τής Κύπρου καί έν τφ περιοδικφ «Ρω¬ 

μανό, ό Μελορδός» τύμ. Α (καί μόνος). Βιβλιογραφίαν επίσης τοΰ Ρωμανού, άλλ* 

άτελεστάτην, παρέθηκε και ό ΒβοΙβΓοη έν ΠίοΙίοη. ητοΗοοΙ. οΙιπΗίοηηο (στήλ. 2820— 

2928) του VII τόμου (1925). Ταυτήν συμπλήροι ό δ&ΙανίΠο έν Κο1ιο3 ά’ΟπβηΙ έτ. 

32 (1929) σ. 445. 
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£γας γραφάς τού κειμένου, ή εις άλλους λόγους αγνώστους. 

Ιΐρός κατανόησιν τών τοιούτων ανωμαλιών άς λάβωμεν ώς παρά- 

δειγμα χό αύτόμελον Κοντάκιο ν τού Ρωμανού εις την ύψωσιν τού τι- 

μ'ου σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) καί ά; παραθέσωμεν αυτό εις την μετρι¬ 

κήν αυτού μορφήν <ος έχει* 

Ό υψωθείς έν τφ σταυρφ έκουσίως 
τή έπωνΰμφ σου καινή πολιτεία 

τούς οίκτιρμούς σου δώρησαι Χριστέ ό Θεός 

εύφρανον έν τή δυνάμει σου 

5 τούς πιστούς βασιλείς ήμών 

νικάς χορηγών αυτοί ς 
κατά τών πολεμίων 
την συμμαχίαν εχοιεν την σήν 

όπλον ειρήνης άήττητον τρόπαιον. 

Προς τό αύτόμελον τούτο Κοντάκιον έποίησεν ό Ρωμανός τό κατά 

την Μεγάλην Τρίτην Κοντάκιον τό φέρον ακροστιχίδα «του ταπεινού 
Ρωμανού φδή» (Πίτρα Αηπί. δ&οτα Α, 477 καί Κπιηιβαοΐιοτ, ϋηι&ιΤ>. 

6οί Κοηιειποδ σ. 45—70), εχον ούτοι: 

Τον νυμφίον αδελφοί άγαπήσωμεν 
τάς λαμπάδας εαυτών εύτοεπίσωμεν 

έν άρεταΐς έκλάμποντες καί πίστει ορθή 

ϊνα ώς αι φρόνιμοι 

5 τού Κυρίου παρθένοι 
έτοιμοι είσ έλθω μεν 
συν αύτώ εις τούς γάμους 

ό γάρ νυμφίος δώρον ώς Θεός 
πάσι παρέχει τον άφθαρτο ν στέφανον1. 

* Το Κοντάκιον τούτο περιέπεσεν είς τ ή ν τάξιν Καθίσματος κατά την Μ. 

Τρίτην εις τά έντυπα Τριφδια. 

ΧΗΜ. ΕΙχον περατώσει την παρούσαν μελέτην καί είδον μετά χαροψ έν τφ 

< Ι3υζαντία>» τών Βρυξελλών 1938 σ. 217 σχετικήν μελέτην έκ Γενεύης τού 8. Β ά α «1- 

Β ο ν γ «δπΓ υη ρτοίικίε <1ο Κοπιαηοδ* περιστρεφομένην καί ταύτην είς τά δύο 

άνιοτέρο) Κοντάκια τον Ροηιανού < ό υψωθείς» καί «Τον νυμφίον αδελφοί» καί σκο¬ 

πούσαν ν' απόδειξη την ύπάρχουσαν μετρικήν ανωμαλίαν μεταξύ αυτών καί τούς 
λόγους τής τοιαύιης ασυμφωνίας τών δύο προοιμίων ή κουκουλίων τών ύμνων. 

Καίτοι εις τό αρχείο ν μου είχον τρία άλλα ανέκδοτα Κοντάκια κατά τό μέλος καί 

τό μέτρον τού «Τον νυμφίον αδελφοί», έν εις Χαρίτωνα τόν ομολογητήν (28 Σε- 

πτεμ.) «Τών έπιγείων καί φθαρτών την άπόλαυσιν», άλλο εις τόν απόστολον Φί¬ 

λιππον (11 Όκτωβ.) «Ό τών εθνών σαγηνευτής ό πανθαύμαστός» καί τρίτον εις 
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Εις Τ(χ δυο ταύτα παρατιθέμενα Κοντάκια του Ρωμανού οΰτε ή ϊσο_ 

συλλαβία, οΰτε ή όμοτονία, οΰτε επόμενό): 6 ρυθμός τηρείται εις τους 
στίχους 1, 2, 4, ο. Γί συμβαίνει λοιπόν; πώς θά έξηγήσωμεν τάς φαινομέ- 

τοΛ μάρτυρα Γόρδιον (3 Ιανουαρ.) «Τον στρατιώτην του Χρίστου τόνάήττητον» 

ούχ’ήττον δεν αντικατέστησα τό γνωστόν τής Μεγάλης Τρίτης μέ τά άγνωστα ταί’ 

τα τρία Κοντάκια, το μεν διά νά έ'χωσι τούτο πρόχειρον οί αναγνώστη ι, τό δέ διά 

να επιφέρω παρατηρήσεις τινάς εϊς τά υπό τού Βαηά-βονν γραφέντα, ώς καί 
εκείνος εις τά έμά ΐνα εύρεθή ή αλήθεια. Ή ύπόθεσις τού Βαιιά-Βονγ, ότι αί 

παραιηρουμεναι είς τά δύο άνωιέρω Κοντάκια άνωμαλίαι, τονικαί καί συλλαβικαί, 
οφείλονται εις την άγνοιαν τού μουσικού μέτρου, είναι όρθοτάτη καίτοι δεν δόνα- 

ται νά απόδειξη τούτο. Ή γνώμη όμως αυτού ότι τό Κοντάκιον «Ό ύψωθείς έν 
τφ σταυρφ» δεν περιήλθεν εις ημάς εις την αρχικήν αυτού μορφήν, άλλα τροπο- 

ποιημενον καί παρηλλαγμένον, δεν είναι ορθή. Ή μεταβολή των στίχων από 

εύφρανον έν τη δυνάμει σου \ τούς πιστούς βασιλείς ημών 
την συμμαχίαν έχοιεν την σήν 

είς «εύφρανον δυνάμει σου [ τον πιστόν βασιλέα 

την συμμαχίαν έχοντι τήν θήτ¬ 

η μεταβολή λέγω αύτη είναι άδικος καί ανιστόρητος. "Οτι τό έν λόγω Κοντάκιον 
περιηλθε,ν εις ημάς άλώβητον εν τη αρχική αυτού μορφή, όπως έξήλθεν έκ των 

χειρών τού Ρωμανού, άποδεικνύει καί μαρτυρεί καί ή εκκλησιαστική παράδοοις 
καί ή ομοφωνία όλων των κωδίκων. Ή γνώμη ότι επί τής εποχής τού Ρωμανού 

δεν ύπήρςαν δύο βασιλείς εις ούς άναψέρεται ό ποιητής, καί ή άναζήτησις τοιου- 

ιων εις την εποχήν ιού Ηρακλείου, ότε έβασίλευεν ούτος μετά τού υιού του 

Κωνσταντίνου τού Γ (ΙΙίτρα}, ή τού Ιουστίνου καί Ιουστινιανού Α' (ΚτιπηδαοΚοτ), 

ελε,'χεται ώς ασύστατος καί εσφαλμένη ύπ’ αυτού τού Ρωμανού. Έν τφ Κοντά- 

κιόμ όπερ έγράψη μικρόν μετά την στάσιν τού Νίκα, τφ δημοσιευθέντι εσχάτως 

υπο τού Μίοηί καί περιγράφοντι τήν καταστροφήν τί|ς Αγίας Σοφίας άφηγεΐται 

ο Ρωμανός ότι ευθύς από τού εμπρησμού αύ.ής ήρξατο ή υπό τού Ιουστινιανού 
και τής Θεοδώρας άνεγεροις αυτής- . οί μέν βασιλείς δαπάνη φιλοτιμούνται, ό δέ 

δεσπότης παρέχει ζωήν τήν αιώνιον» (Μίοηί σ. 102, 487;· καί πάλιν αυτόθι (σ. 101, 

')·Λ) -40) «Σώτερ [υιέ αγαπητέ] . . . πάσαν σώοον τήν πόλτν, σώσον τάς εκκλησίας, 

σ ώ σ ο τ δ ί και τούς βασιλείς». Ποιοι δέ ούτοι οί βασιλείς εις τήν 

έποχην τής στάσεως του Νίκα καί τής άνοικοδομ ησεως τής Άγιας Σο.μ’ας είναι 

γνωστοί· 6 ^Ιουστινιανός καί ή Θεοδώρα εστεμμένοι καί οί δύο, συμβασιλεύοντες. 

καί οί δύο* υπέρ τούτων εύχεται ό Ρωμανός καί είς τό Κοντάκιον τής ύψώσεως 

ιού σταυρού καί είς τό Κοντάκιον τό συνταχθέν επί τή σχάσει τού Νίκα καί είς 

έχλλα αυτού Κοντάκια. Διά τής μαρτυρίας ναύτης ιού Ρωμανού ένισχύεται ή πε- 

πυίθησίς μου, ότι τό εις τη\' ύψωσιν Αυτόμελον Κοντάκιον τό φέροΛ* ακροστιχίδα 

« Ο ύμνος εις τήν ύψωσιν» είναι γνήσιον ταγόν τού Ρωμανού καί μεταχειρίζεται 

αύτό ώς υποδειγματικήν μελωδίαν καί είς άλλα αυτού ποιήματα, ώς τό κατά τήν 
Μ. Τρίτην εις τάς δέκα παρθένους. Επίσης καί είς τό κατ’ αυτήν τήν ημέραν 

ποιηθέν Τροπάριον «Σώσον Κύριε ιόν λαόν σου» ο Ρωμανός εύχεται «νικάς 

τ ο ί ς βασιλεύσι κατ ενάντιων δωρούμενος» ύπαι νισσόμενος «τήν στάσιν 
τού Νίκα», 
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νας ταύτας ανωμαλίας εις τά έργα όχι μόνον του Ρωμανού άλλα καί των 

άλλων ποιητών; 

ΐνα λύσου μεν τό σοβαρόν τούτο ζήτημα ανάγκη νά λάβωμεν ΰπ’ όψιν 

τά έξης. Είναι αναμφισβήτητο ν ότι τά ποιήματα τού Ρωμανού έψάλ- 

Ιοντο καί δτι προς τήν μουσικήν υπήρχε καί ή ρυθμοποιΐα στηριζομένη 

έπί τής μετρικής καί τής μουσικής, ή οποία τήν μέν εμελοποίει, τήν δέ 
έουθμοποίει* ή δέ ρυθμοποιΐα μόνη δύναται νά άποφανθή καί νά ύπο- 

δείΐη καί τό είδος τού άσματος καί τό μέτρον αυτού* διότι δέν πρόκειται 

περί προσιρδίας, άλλ' οΰτε περί το νίκης στιχουργίας, άλλ'οτι τά μέτρα 

κα'ι οι πόδες της προσωδίας έκ τελούνται διά τής το νίκης μουσικής. 

Κατά ταύτα δέον νά γνωρίζωμεν; 

α') δτι ή τονική μουσική έχει πάσας τάς συλλαβάς βραχείας άπολε- 

σθείσης τής προσωδίας τού μακρού, ποιεί δέ μακράν συλλαβήν κυρίως 
μέν τήν έντονον, άλλα καί τήν άτονον, ήτοι καί τον τροχαίον δάκτυλον 

καί τον δάκτυλον τροχαίον κέ. 

β) ή συλλαβή γίνεται μακρά όταν δοθώσιν εις αυτήν δύο πρώτο1 

χρόνοι, άδιάφορον άν είναι έντονος ή άτονος. 

γ) δτι εϊς τούς χρόνους τού Ρωμανού ή λέξις άπετέλει τον πόδα, τρό¬ 

πος τον όποιον οι παλαιοί ώνόμαζον «ΰπόρρυθμον». 

Με άλλους λόγους τά μέτρα ενρίσκονται έκ του μέλους και ονγί μο¬ 

νόν εκ των συλλαβών. Ιδού, κατά τήν γνώμην μου, ή λύσις τού ακατάλη¬ 

πτου τούτου φαινομένου των ανωμαλιών, τών παρουσιαζομένων εϊς τά 

ποιήματα τού Ρωμανού. 

Είναι άληθές δτι ό ύπόρρυθμος ούτος τρόπος δέν ήτο ενθουσιώδης 

ρυθμός καί δέν ήρεσκεν εϊς πολλούς* διό καί επί ολόκληρον αιώνα διε- 

φο>νουν οί μελοποιοί, έως δτου Ιπεκράτησεν ή μερίς ήτις ήθελε νά μ ή 

λαμβάνηται ύπ’ 0ψιν ή λέξις, άλλ' ό ρυθμός τού όλου στίχου καί ό τόνος 
νά έκτελή τούς πόδας καί τά μέτρα τών αρχαίων, οπότε καί έποιήθησαν 

οί ειρμοί καί οί κανόνες. 

Άλλ’ ήτο καί άλλη μερίς τών λογιών ύποστηρίζουσα τήν άρχαίαν 
προσφδίαν κατά ιόν η' αιώνα καί τότε συνετάχθησαν οί ιαμβικοί κανό¬ 

νες προς ίκανοποίησιν τών δυο μερίδων. Διό καί έγένοντο εύαρέστως δε¬ 

κτοί υπό τής εκκλησίας καί οί μέν έψαλλαν αυτούς κατά προσφδίαν εϊς 

τρίσηαον έξαποδίαν, οί δέ έψαλλαν αυτούς τονικώς όπως καί ημείς σήμε¬ 

ρον, άλλους είς μετράν τρίσημον πεντεκαιδεκασημον σύνθετον πόδα παιω- 

νικον (2 + Β) καί άλλους είς τετράσημον ρυθμόν. 

ΓΙρός κατάληψιν όθεν τών μέτρων Κοντακίου τίνος καί άλλου οίου- 

δήποτε ποιήματος παραθέτω τό γνωστόν τών Θεοφανείων Κοντάκιον άνα- 

λελυμέναν εϊς μέτρα ώς ψάλλεται, 
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Ήχος δ' 

^ πε φα α νης ση με ρον τη οι κ» με ι ε 

ί , * - * *■ ι ν» 
( * -*-Τ-— — 

& -» 7Γ 
νΛ /* και το φως σ» Κυ ρι ε 0| ε ση μει ω Θτ) εφ 73 

μας^ εν ε τη γνω σειουμνονταςσε ^ ηλ , θες ε φα νης το 

^ρω ω£ το α προ ο σίτον 

Το Κοντακιον τούτο άποτελείται εκ τριών στίχων, ών έκαστος σύγ- 

κειται εκ δυο κωλων, ων το πρώτον ακατάληκτος διποδία παιώνων, τό 

δεύτερον καταληκτική, ήτοι χρόνοι (10 + 9) ή (5+5) 4 (δ 44 ή 346) 

Επειδή δέ εις τον τρίτον και τελευταίον στίχον προστίθεται καί τό έφύ- 

μνιον, ο τρίτος στίχος διαφέρει τών δυο πρωτων στίχων* επομένως τό 

άσμα ανήκει εις τά έπωδικα ποιήματα των οποίων έκαστη περικοπή σύγ- 

κειται έκ δύο όμοιων συστημάτων καί τρίτου διαφόρου. 

Οί δυο πρώτοι στίχοι είναι όμοιοι κατά τους χρόνους [10+9], δια» 

φερουσιν όμως μεταξύ των κατά το δεύτερον μέρος (διότι ό εις έχει τόσα 
είδη όσας μονάδας έχει) α να λογιος της λέξεως καί των συλλαβών* τό μέν 
πρώτον (9) έχει μίαν λέξιν (τή οικουμένη) καί αποτελείται εκ συνθέτου 

ποδός έννεασήμου* τό δέ δεύτερον έχει δυο λέξεις καί αποτελεί ται έκ δυο 
ποδών ών ό εις καταληκτικός. Καί ταυτα μέν μεταξύ των δυο όμοιων. Τό 

δέ διάφορον του τρίτου στίχου, τό μέν πρώτον μέρος τούτου έχει τους 

χρόνους 10 καί τούς πόδας 5+5 (έν έπιγνώσει ύμνούντάς σε), άλλα δια¬ 

φόρους το είδος (οί πρώτοι παίιυν τρίτος καί άμφίμακρος ή Κρητικός, οί 

δέ τού τρίτου βακχείος καί παίων τρίτος, όλοι δέ πεντάσημοι.)* τό δέ δεύ¬ 

τεροι μέρος είναι διπλαοτον των άλλων αντιστοίχων καί έχει τέσσαρας 

λέςεις (ήλθες, εφάνης, τό φσ>ς, τό απρόσιτον) καί χρόνους 9 49, ών ό είς 
διάφορος του άλλου, διότι ό πρώτος έχει σχέσι,ν προς τούς αντιστοίχους 

αυτού, ο δέ δεύτερος αποτελεί το εψυμνιον ψαλλόμενου καί επαναλαμ¬ 

βανόμενον υπό τού λαού. Μεταξύ των δέ οί δύο οΰτοι. 9 έχουσι σύνδεσιν* 

ό πρώτος 9 παραχωρεί είς τύν δεύτερον 9 τό τρίτον μέρος του (τό φως) 

καί γίνεται ο τελευταίος 9 εφύμνιον όλων των οίκων συνδέον αυτούς προς 

τό Κοντακιον, ήτοι διακηρύττει ότι όλοι οί οίκοι άναφέρονται καί έχουσι 
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σχέσιν προς το Κοντακιον (ότι κατάγονί.χι, γενεαλογούνται έκ τού Κον¬ 

τακίου). 

Κατά ταύτα τό μουσικόν μετρικόν σχήμα τού άνιοτέρο) Κοντακίου 

έχει ούτιυς: 

Οί πόόες υυ—υ,—υ —, | υυ\>-α' καί β' στίχου 
υ-, υυ—υ | ύυυ—υυ— τού γ' στίχου 

υυ-τού έφυμνίου. 

Τού γ' στίχου (υ-,υυ — υ)β«κχειος καί τρίτος παίων λελυμένοι 

υυυ—*, υυυυυ) καθόκ καί τού β' τό δεύτερον μέρος (υυυόυ, υυ—)* τού δέ 

έφυμνίου ή τελευταία μακρύ, είναι τρίχρονος. 

Τά πρώτα κοίλα είναι διποδία πεντάσημων* τά δεύτερα καταληκτικοί 

διποδίαι, άλλ’ ούχί ώρισμένως τοιαύται, άλλ' ώς έννεάσημος πούς εχων 

εννέα σχήματα, έξ ών ενταύθα τέσσαρα. 

Σκοπός τής γενομένης ενταύθα μικράς παρεκβάσεως είναι νά επι- 

στήσω την προσοχήν των περί τήν εκκλησιαστικήν ποίησιν άσχολουμέ- 

νων καί νά έπαναλάβο) ότι ό μέλλο>ν νά καθορίση τούς μετρικούς κανό¬ 

νας ή μάλλον τον τονικόν ρυθμόν των ασμάτων τούτων πρέπει νά έχη 

ύπ? όψιν ότι καί ή μελφδία κανονίζει τό μέτρον, καί ή έμπνευσις τού μου¬ 

σικού. ’Άνευ τής γνώσεως καί βοήθειας τής μουσικής δεν θα φθάσωμεν 
είς ασφαλές αποτέλεσμα, αφού άπεδείχθη ότι ούτε ή ίσοσυλλαβία, ούτε η 

όμοτονία άποτελούοι την βάσιν τής μετρικής των ασμάτων, ώς μαρτυρού¬ 

σα τά δύο ανωτέρω παρατεθέντα Κοντάκια τού Ρωμανού « Ο υψωθείς 
έν τφ σταυρφ έκουσίως» καί τό κατ’ αυτό «Τον νυμφίον αδελφοί άγαπη- 

σωμεν», αλλά καί ή ίσοχρονία των κώλων, καί ή ποσότης τών λέξεων καί 

ή ποσότης τών τόνων. 

Είναι δέ άξιον παρατηρήσεαϊς ότι ή μετρική καί ρυθμική ανωμαλία 
αύτη παρατηρεί ται μόνον εις τά Κοντάκια, τά όποια ακριβώς καί έψάλ- 

λοντο, καί είς τούς ειρμούς τών οίκων είς τά; άκολουθούσας στροφάς 
τό φαινόμενον είναι σπανιώτερον καί πρέπει νά άποδοθή είς την ατα¬ 

ξίαν τού κειμένου. 
Ό Πίτρα ό όποιος ανεγνιυρισε τήν τοιαύτην τών Κοντακίων ανω¬ 

μαλίαν έπεχείρησε νά έπανορθιόση έξ ιδίων διά τής διαστροφής τού κει¬ 

μένου καί ύπαγάγη τούς κατ' αυτόν χωλαίνοντας στίχους είς τον νόμον 

τής ίσοσυλλαβίας καί όμοτονίας, άλλ’ εΰρεν αντιπάλους τον Οΐιπ+Ι (Απ- 

ϋποΐο^ία σ. χο), τον Μάγοι* (Αη£&η£ απά ϋτδρπιη^ άετ ΙαΚ ιιηά £Π0οίι. 
Γνϊίπτιίδοΐιοπ Πίοΐιίαηο- 1884), καί αυτόν τον ΚπιχηΙ>&ο1ι©Γ (Βίικίίοη ζη 

Κοηιαηοδ 1898). Άνεγνοόρισαν μέν καί ούτοι τήν μετρικήν τών τοιούτων 

Κοντακίων αταξίαν, άλλ’ άπέδωκαν ταύτην ή είς τήν μετρικήν ελευθερίαν 
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τοΐ ποιητοΰ *, η είς τήν φθοράν τοΰ κειμένου. Τού; οΰτω φρονονντας 

βα«μπω «ϊς τους ψ«λ,,υΰς τον Δαυίδ καθ’ ούς ώς βάσις τοΰ μέτρου λαα 

βανεται η ποσοτης λεξειυς καί τόνων (’ίδ. δσ« γράφω είς τα προλεγόμενο 
°ν έργου μου «Ποιηται καί ύμνογράφοι τής Εκκλησίας», Τόμ Λ' έ, 
Ιεροσολυμοις 1939) 1 εν 

, 015μν°; τ0ΐ' ΡωμανθΓ’ »ΙΕ™ την γενομένην σοβαρών τούτων κοι 
1‘Τ εςακολουθονσι -ταρουσιάζοντες τας μετρικάς των ανωμαλίας αί 
οποίοι εξηγούνται μόνον δτά τής άναγνωρίσεως τοΰ έβραϊκοΰ μέτρου τών 
ισάριθμων λέςεων καί ισαρίθμων τόνων λέξεων, τας οποίας ή μουσική 
καθιστα ισοχρόνους, ώς τοιοϋτόν τι περί ίσοχρονίας είκασε καί ό 03ίδ 

“Γ ^ Η,6ΙΠΠ01 άε ΙΌίίίοβ οτοο |ν 0Πο„5 ΟΗτίεΐ ί903) 
Αρο και η μουσική ως έγραψα καί άλλοτε ή θεραπεύει τον ρυθμόν καί 

!λ ,ι ™ μετρ°ν',δΐ?τΐ ° μελψδ0ς τονίζεί τά ^ιηματα αυτού όπως θέλε, 
ο-ναλεΛυμενως ε,ς ενα ρυθμόν καί συνημμένως είς άλλον ρυθμόν πρόί 
τουτοις δε και εις μικτόν. Τα τονικά επομένως μέτρα ύπόκεινται είς 
την θελησιν του μελοποιοΰ καί οΰχί τοΰ ποιητοΰ. Εντεύθεν ή παρατυ 

ρουμενη τονικη και μετρική ανωμαλία καί είς τα ποιήματα τοΰ Ρωμανού 

τΖ ΠοβλΖΙ Γ ·σ'"ατ“;τΊΐς. εκκλησίας κ«1 δί< τών μεγάλων ποιη- 
των (ΓΙρβλ τους β1ρμ°νς του Κανονος τοΰ Πάσχα καί τά κατ’ αυτούς έξ - 
φανίλεντα Τροπάρια). * 

Έάν οί έκδοτοι τών Μοηππιο.θο η,«5ίοαε όνζα,ιΐίηαβ κατορθώσουν 
«δημοσιεύσουν και αποδώσουν επακριβώς τήν μουσικήν τών Κοντακίων 

.. - Ι>μ<Χν°!’ ®ι° τΐ|ς <τπουδι'Κ τυντων άναγνωρισθή ώς κανών, ότι 
“ μ 1°“ κ°1 !!1 π°δες των ***λησιαστικών ποιημάτων έκτελοΰνται καί 

δια της τονικη; μουσικής, τό μέγα τούτο πρόβλημα τής μετρικής τών 
ασματων θα εύρη τήν λύσιν του. 1 Θ Κ 

^ ’Αλλ’ Ενα φθάσωμεν είς τό τέρμα ή οδός είναι πολύ μακρά καί 

Λ υ έπίπονος' θα χρειασθοϋν πολλά έτη διά να γίνη ή μουσική καί ή με- 

λφδια του I «μανου κτήμα κοινόν. ΙΙαραλλήλως προς τήν σπουδήν ταΰ- 

τοΰ ΐ'ηαΓ - “ ** ^ όλων τών έργων 
υ I ωμανου τα οποία παραμένουν είσέτι άγνωστα είς τούς μή έξερευ- 

νηθεντας κώδικας τών λειτουργικών τής εκκλησίας βιβλίων οί μέχοι 

το,.δε εξερευνηται των καταλοίπων τοΰ Ρωμανού περιωρίσθησαν είς μό- 

<1β3 Κ.ο,η3ηο3 έν Βγζ. ϋηΜΙΓΐ>β'1 !'Π ίβΓ υύ^Ιίείετυπο; 

•ΙεροσοΐωΓίΐίΪΓ Μ· ΣαβΡώΓ°υ - Επιταφίου, Ιν 
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νζ τούς κώδικας τούς περιέχοντας συλλογάς τών ποιημάτων τού Ρω¬ 

μανού, περί τών οποίων άνωτβρω έγβνετο λόγος, καί εις τινας άλλους 
όευτεοευούσης αξίας, παρείόον δέ καί περιεφρόνησαν δυο ουσιώδεις πη- 

γάς, τά Ιν χρνοεί λειτουργικά βιβλία, και τά εν τοις κ.ώδιξι κείμενα, είς πολ- 

λάς εκατοντάδας άρι&μονμενα. 

Είς τά έντυπα λειτουργικά τής εκκλησίας βιβλία ή κατά τον όγδοον 

αιώνα μεταρρύθμισή τής τυπικής τάξε ως τής εκκλησίας καί μετά τήν 
εισαγωγήν τών Κανόνων άφήκεν ασάλευτα είς τήν θέσιν των τά εκλε¬ 

κτότερα τού Ρωμανού Κοντάκια, συνοδέυόμενα μείΡ ενός πάντοτε οικου. 

Καί κεινται μέν ταύτα άνυννυμα, άλλ’ ή μετ’ επιστασίας μελέτη τούτων 
έπιβεβαιοί ότι είναι δημιουργήματα τού μεγάλου μελορδού, πολλά μέν 

τούτων έπικυρούμενα έκ τής δημοσιεύσειος ολοκλήρου τού ύμνου εκ τών 
γνωσθέντων κωδίκων, άλλα δέ εύκόλως γνιοριζόμενα εκ τού ύφους καί 

τοΰ ύψους τού Ρωμανού Ε Επειδή δέ τά τοιαύτα Κοντάκια έκ παραδό- 

σεως διακρατεί ή εκκλησία έκ τών αρχαιότερων καί καλλίτερων άπογρά- 

φων, ταύτα δυνανται νά άποτελέσωσι τήν βάσιν προς κ ιτικήν τών Κον¬ 

τακίων έκδοσιν, αδιάφορον αν οί αντιγράφεις έξ άμαθείας διέστρεψαν 
τά τοιαύτα ιερά κείμενα. Είναι όμως αναμφίβολον ότι διετήρησαν τάς αρ¬ 

χαίας γραφάς, αϊτινες δυνανται νά χρησιμεύσουν ώς βάσις προς διόρθω- 

οιν τών γραφών τών κονδακαρίων, τά όποια ύπέστησαν τόσην φθοράν 

υπό τών άντιγραφέων. Καί ώς παράδειγμα έστω τό νεωστί δημοσιευθέν - 

Κοντάκιον τού Ρωμανού, τό ψαλλόμενον κατά τήν Πέμπτην τής Ε' Ιβδο- 

μάδος τών νηστειών έκ τού Πατμιακοΰ κώό. 213. Είναι το έν τφ Τριω- 

δίφ κατά τήν Ε' εβδομάδα τής τεσσαρακοστής ψαλλόμενον: 

Ψυχή μου, ψυχή μου | άνάστα τί καθεύδεις. 

Έν τή έκδόσει τού Μίοπί τά έφύμνια πάντα τών στροφών και τού 

Κοντακίου λήγουσιν είς τάς λέξεις: 

ό πανταχού τά πάντα πληρών 

ένφ είς τό έντυπον Τριωδίαν άναμφισβητήτως κείται τό γνήσιον έφύ- 

μνιον καί σύμφωνον προς τήν λογοτεχνίαν τού Ρωμανού: 

ό πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών ”. 

X Τά ποιήματα ταΰτα γνο)ρίζω είς τον κατωτέρω κατάλογον τών έργων τού 

Ρωμανού διά τής ύποδείξεως: ϊδ. έντυπα. 

2 ’Ίδ. Ε 1. Μ ΐ ο κ ί, Κ.οιη3.ηο ίΐ Μβίοάε, 3&§§ίο ογΚϊοο β άΐεοΐ ίπηί ίηεάίΐί 

1937, σ. 153. 

3 Τάς λέξεις ταύτας τοΰ Ρωμανού μετεχειρίσθη καί ό ποιητής Κοομάς ό 'Α- 

γιοπολίτης είς τό είς τήν Πεντηκοστήν αυνταχθέν αυτού ίδιύμελον «Βασιλεύ ου¬ 

ράνιε, παράκλητε, τό πνεύμα τής αλήθειας, ό πανταχού παρών καί τά πάντα πλη¬ 

ρών» καί τά έξης. 
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Επίσης καί εις την α' στροφήν τον ύμνου παρουσιάζονται ούσιο,λΙ 
σφαλματα, τα οποία θεραπεύονται διά τού κειμένου τού Τοιωδίου· 

Ιο παρα τφ Μιοιιί κείμενον λέγει: 

« Γό του Χρίστου ίατοείον 

βλέπων άνεφγμένον 
καί τήν έκ τούτου τψ Άδάμ 

πηγάζουσαν υγείαν (δίο) 

έπαθεν, έπνίγει (δίο) ό διάβολος. 

Κ(ίί ο>ς κινδυνεύω ν όδύρετο (είο) 

καί τοϊς αυτού φίλοις ($ίο) άνεβόησε* 

1ί ποιήσω τφ υίφ τής Μαρίας; 

κτείνει με ό βηθλεεμμίτης (δίο) 

ό πανταχού τά πάντα πληρών. 

Ιο δε εν τφ Iριωδίφ ούτ<«>: 

Τό τού Χριστού ίατρείον βλέπων άνεωγμένον 

„ *°1 Τήν έκ τ0ιίτ0υ *Φ ’Λδάμ πηγάζουσαν υγείαν 
επαθεν, έπληγη 6 διάβολος 

καί ώς κίνδυνεύων ώδύρετυ 
καί τοίς αντον «φίλοι» άνεβόησε, 

«τί ποιήσω τφ υίφ τής Μαρίας; 

κτείνει με ό Βηΰλεεμίτης 

ό πανταχού παρών και τά πάντα πληρών». 

_ Ουδεις δύναται νά άρνησή δτι αί γραφαί τού Τριφδίου είναι α.1 όρ- 

άοτεραι και εγκυρυ,τεραι τού Πατμιακού κωδικός καί τούτο απόδειπνό ι 

οτι εν τοις εντυποις πε,ιεσώθησαν γνήσιαι μορφαί καί πολύτιμοι δυνά- 

μεται να θεραπεύσουν τα άσθενηματα τών κωδίκων1. 

Λ „Κα1δέ! εΙναι α™1 καί μόνη ή βοήθεια τήν οποίαν μας παρέχουσι 

πολλΓΓ τ°υ<>Υ-Ρ βΦλ£α' Ιν “ΰτ0ίξ όιετηρήθησαν ^καί εοώθησαν 
πολλά Κοντάκιά του Ρωμανού εις διαφόρους έορτάς δίπλα καί τριπλά τά 

°Τα 7^εσ° ι/ΐς* τήν τ“^ Καθισμάτων. ΤΙ εκκλησία κατέχονσα 
ταυτα εις ειδικά Κονβακάρια δέν ήνέχθη νά μένωσι ταύτα άφανή καί 

νέκρα, άλλ εγκατεσπειρεν αυτά εις τά έν χρήσει βιβλία ΐνα σα,θώσιν 

(212 καίϊί^εΓα^ΐΓπίηρΙι^ΓΖί ^βτΙώΓώναΤ/"" ***** 

Γδ1?7ΐ) Τς .-τ*-ν~ Ο. Ο και .11). Γα ανωτέρω παραδείγματα είναι εύνλωιτότ^α τΛ, > . * 
μων καί υποθέσεων. γλωιτοτερα των ατομικών γνω- 

Ρωμανός ό Μελφδάς. 

μπό τής λήθης και τά ποιήματα καί ή υπέροχος τούτων μελφδία. Τό 
πλήθος τών τοιούτιυν Κοντακίων—Καθισμάτων είναι ικανόν καί ση- 

κ,ειώ προχείροις τά επόμενα: 

Α') Έν τή Παρακλητική τά αύτόμελα Καθίσματα, 

α') Τον τάφον σου, σωτήρ, στρατιώται τηρούντες (ήχος α' Κυριακή 

πρωί.) 

β') Γυναίκες προς τό μνήμα παρεγένοντο όρθριαι (αυτόθι.) 

γ') Ό ευσχήμων Τωσήφ από τού ξύλου καθελών (ήχος β'.) 

δ') Ταις μυροφόροις γυναιξί παρά τό μνήμα έπιστάς (ήχος β'.) 

ε') Τον λίθον τού μνήματος σφραγισθήναι μή κυ>λύσας < ήχος β'.) 

Έ) Χριστός έκ νεκρών εγήγερται ή απαρχή τών κεκοιμημένων (ήχ.γ'.) 

ζ') Τήν ωραιότητα τής παρθενίας σου (ήχος δ'.) 

η') Άναβλέψασαι τού τάφου τήν είσοδον καί τήν φλόγα τού αγγέ¬ 

λου μή φέρουσαι (ήχος δ'.) 

θ') Κατεπλάγη 'ϊωσήφ τό υπέρ φύσιν θεϊσμών (ήχος δ'. Τούτο είναι 
τό μεθέορτον Κοντάκιον τών Χριστουγέννοιν τό φέρον ακροστιχίδα «Ό 

ύμνος Ρωμανού» ως επιγράφεται εις τον Λαυριωτικόν κώδ. Γ28 φ. 83 β 

άλλα περιεσώθησαν μόνον τρεις αυτού στροφαί.) 

Γ) ’Ανέστης ώς αθάνατος από τού αδου σιοτήρ (ήχος δ'.) 

ια') Έκ τών άνο) κατελθών τών υψωμάτων Γαβριήλ (ήχ. δ'.) 

ιβ') Κύριε νεκρός προσηγορεύθης ό νεκρώσας τον θάνατον (πλ. α'.) 

ιγ') Τού τάφου άνεοογμένου τού αδου όδυρομένου (πλ. β'.) 

ιδ') Προϊστορεΐ ό Γεδεών τήν σΰλληψιν καί ερμηνεύει ό Δαυίδ (πλ. β'.) 

ιε') Ή ζοιή έν τφ τάφφ άνέκειτο καί σφραγίς έν τφ λίθφ έπέκειτο 

(πλ. β'.) 

ις') Τή τριημέρφ ταφή σου σπυλεύσας τον θάνατον (βαρύς) καί τά 

τρία άλλα Καθίσματα τού αυτού ήχου. 

ιζ') Άνέστης έκ νεκρών ή ζοιή τών απάντων (πλ. δ'.) 

Β') Έν τφ Πεντηκοσταρίφ. 

ιη') Τά μύρα τής ταφής σου αί γυναίκες κομίσασαι (Κυριακή τών 

Μυροφόρων.) 

ιθ') Τά μύρα θερμώς τφ τάφφ προσκομίζουσαι (έ'νθ. άνωτ.) 

Έν τφ Τριορδίω αλλα, εις τά Μηναία πλήθος. Ταύτα έσημειώθησαν 
εις τον Κατάλογον τών έργων τού Ρωμανού, καί είμαι πεπεισμένος ότι 

μετά μεγάλου ενδιαφέροντος θά μελετηθώσι καί θά πλατυνθιοσιν οί 

ορίζοντες τής έρεύνης τών έργων τού Ρωμανού, διότι ή ποιητική πα¬ 

ραγωγή αυτού δέν περιωρίσθη μόνον εις τά Κοντάκια. Γνωρίζομεν 

δτι έποίησε και οτιχηρά εις τά Γενέθλια τού Σοοτήρος φέρον τα ακρο¬ 

στιχίδα «Αίνος ταπεινού Ροιμανού εις τά Γενέθλια» έσκοοπισμένα καί 

τεταγμένα έν αταξία εις τά λειτουργικά βιβλίςι, προς τό Αύτόμελον «Αί 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ* ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ 13 
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ιιγγελικαι προπορεύεσθε δυνάμεις» (18. Πήρα, ’Λναλ. δαοπτ Α 9,„ 

ΐ^'. 228'"^' 230 2;5·'· 239-241). Εκείνο τό οποίον άγνοοΰαεν είναι δτϊ 
εποιησε και διάφορά άλλα τροπάρια ιδιόμελα, καί Έξαποστειλάρια 
μελά, και Καθίσματα ιδιόμελα καί δή καί Ύτακοάς. 

Τά εν τφ άποδείπνφ τού Πάσχα κείμενα εν τφ Ιντΰπω Πεντηνη 
σταριω τροπάρια: «>Εν τάφψ «ιαματικός, έν αδου δέ μετά ψυχής* ' 

* ζ^Φ(>Οος ως παραδείσου ωραιότερος» ... «Τό τού ύψίστου ήγιασϊ,^ 

Τ σ,γ'Ψ'ω,1,(^ ·'' κα1 “λλα είναί προϊόντα τής μοΰσης τού Ρωμα 
νου. Ια ιδιόμελα Εξαποστειλάρια, τού Πάσχα «Σαρκί υπνιόσας ώς 

τος*, των Μυροφόρων «Γυναίκες άκουτίσθητε φωνήν άγαλλιάσεως» τ«„ 

Μεσοπεντηκοστής «Ό τον κρατήρα έχων των ακένωτων δωρεών» ’ Χ£ 

Αναληψεως «Ίων μαθητών δρώντων σε άνεληφθης», τής Πεντηκοστής 
«Το πανάγιον πνεύμα το προϊόν έκ του πατρός», των Χριστουγέννων 
«επεσκεψατο ημάς ες ύψους δ σωτήρ ημών» καί άλλα, είναι έργα τοΰ 
αϋτου Ρωμανού. 1 υ 

. Γα τροπάριά τών Ωρών τών Χριστουγέννων «Άπεγρώφετο ποτέ σύν 
τφ πρεσβύτη^ Ιωσήφ», των Φώτων «Άπεστρέφετο ποτέ ό Ιορδάνης πο¬ 

ταμός», τα εις τον εσπερινόν τών Χριστουγέννων μετά την α' καί β'στά¬ 

σιν των προφητειών ψαλλόμενα «Λαθών έτέχθης υπό τό σπήλαιον» καί 
« Ανετειλας Χρίστε Ικ Παρθένου, νοητέ ήλιε τής δικαιοσύνης», όμοίω- 

και τα εις τον Εσπερινόν τών Φώτων εις τάς στάσεις τών Προφητειών 

« Επεφανης εν τφ κοσμφ δ τον κόσμον ποι,',σας» καί «'Αμαρτωλοΐς καί 
ί ελωναις δια πλήθους ελεους», είναι έργα τοΰ αυτοί Ρωμανού. Τά τε- 

λευταια ταυτα τροπάρια τών εσπερινών τών Χριστουγέννων καί τών 

Φωτων συνοδεύονται μετά ΰπακοών, ήτοι έφυμνίων, συνοδευομένων ύπό 

ψαλμικών στίχων και επαναλαμβανομένων τρις ύπό τοΰ λαοί, κατά τό 
υπόδειγμα της ωδής τών τριών παίδων, κατά τό οποίον, μετά την προφη¬ 

τείαν του Δανιήλ (Κεφ. Γ, 1) ό Αναγνώστης άνεγίνωσκε τον ύμνον νΐ 

τριών παιδων «Ευ/.ογειτε πάντα τά έργα Κυρίου, τον Κυρ,ον υμνείτε καί 

υπερυψουτε αυτόν εις τούς αιώνας, καί ό λαός ύπέψαλλε· «τόν Κύριον 

υμνουμεν και υπερυψούμεν αυτόν εις τούς αιώνας» [ϊδ. Τριφδιον Μ. 
Χαββατου εσπερας], 

Έκ τών έπφδικών τούτων ποιημάτων τά όποια δ,ετηρήθησαν ζων¬ 

τανά εις τα λειτουργικά τής εκκλησίας βιβλία όδηγούμεθα νά έννοήσω- 

μεν και την χρησιν και τον προορισμόν τόν όποιον είχον καί τά νεκρά 

σήμερον και άνενεργητα άσματα τά όποια Επιγράφονται εις τά ιερά βι¬ 

βλία « \ πακοαι», αλλ’ ούτε ψάλλονται, ούτε ύπακοΰονται, ήγουν ύπο- 

ψάλλονται υπο του λαού. Ιοιαΰτα άσματα, τά όποια «πώλεσαν τήν δύ- 

ναμιν των, έργα _αναμφιβόλως τού Ρωμανού, είναι τά εις τάς Κυοιακάς 
της Παρακλητικής μετά τα Καθίσματα τοποθετηθέντα : 
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α) «Ή τοΰ ληστοΰ μετάνοια τόν παράδεισον έσυλησεν» . . . 

β') «Μετά τό πάθος πορευθεισαι έν χφ μνήματι» . . . 

γή «Έκπλήττων τη δράσει δροσίζοον τοις ρήμασι» . . . 

δή «Τά τής σής παραδόξου εγέρσεως προσδραμοΰσαι» . . . 

εή «Αγγελική δράσει τόν νουν έπθαμβούμεναι» . . . 

ς') «Τφ έκουσίω καί ζωοποιφ σου θανάτφ» . . . 

ζ') «Τ) ύμετέραν μορφήν άναλαβών» . . . 

η') «Αί μυροφόροι τοΰ ζωοδότου έπιστάσαι τφ μνήματι» . . . 

θ') Εις τόν Λαυριωτικόν κώδ. Θ7δ φ 202β εύρηται εις ήχον πλ. δ' καί 

άλλη ανέκδοτος «Ύ πάκο ή» έχουσα ούτως: 

Έν άρρήτφ φαιδρότητι 
φανείς ταΐς μυυοφόροις άγγελος 

καί χαράς περικείμενος σύμβολα 
τή στολή προ τών λόγων έφθέγγετο. 

τό σκυθρωπόν τοΰ θανάτου ήφάνισται 
τής αφθαρσίας ή ευφρόσυνη κατέλαμψεν, 

έκ νεκρών γάρ άνέστη δ Κύριος 
δ σώζιον τό γένος τών ανθρώπων. 

Επίσης καί αί εις τά Μηναία κατά διαφόρους έορτάς αποχείμωνα1 

Ύπακοαί: 

ι') τή Κυριακή τών Προπατόρων (18 Δεκεμ,). 

«νΑγγελος παίδων έδρόσισε κάμινον» . . . 

ια') τή 25 Δεκεμ. 

«Τήν απαρχήν τών εθνών ό ουρανός σοι προσεκύμισε» . . . 

ιβ') τή 6 Τανουαρ. τών Θεοφανείων. 

«?Ότε τή επιφάνεια σου έφώτισας τά σΰμπαντα» . . . 

ιγ') τή 29 Ιουνίου Πέτρου καί Παύλου. 

«Ποία φυλακή ούκ έσχε σε δέσαιον» . . . 

ιδ') τή 15 Αύγουστου. 

«Μακαρίζομέν σε πάσαι αί γενεαί Θεοτόκε» . . . 

ιε') τή Κυριακή τών Βαΐων. 

«Μετά κλάδων ύμνήσαντες πρότερον 
μετά ξύλων συνέλαβον ύστερον» . . . 

ις') τή Κυριακή τοΰ Πάσχα. 

«Προλαβοΰσαι τόν ό'ρθρον αί περί Μαριάμ 

καί εύροΰσαι τόν λίθον άποκυλισθέντα τοΰ μνήματος» . . . 

Εις τήν πλουσίαν ταύτην κατά ποσόν και ποιόν κλασσικήν συλλογήν 

τών άναγραφέντων ασμάτων, τά όποια φέρουσι τήν σφραγίδα τής τέχνης 

τοΰ Ρωμανού, καί τά όποια περιέσωσεν ή εκκλησία εις τάς ίεράς αυτής 
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δβλτους, οΐ'δεις μέχρι τοΐδε εποόσεξεν. 'Η έρευνα περιωοίσθη μόνον εί 

τά Κοντάκιά, καί περί, ταϋτα περιεστράφη ή όλη σπουδή των σοφών τή 

Δόσεως. ’Λλλ’ Ιών ή φήμη αυτού ώς ιτοιητοϋ καί μελωδού τών Κοντανι',.^ 

οιετρεςε πασαν την γην, και εξησψάλισεν αύτφ την θέσιν ήν σήμερονί 
κατέχει μεταξύ τών μελωδών τής εκκλησίας, ή φήμη θά μετατραπή ε|ΐ 
θαυμασμόν και εκπληςιν, παρά τους φόβους του Μ3.3.5 ότι θά ουμβή Χό 

εναντίον1, όταν γνωσΟή ό πλούτος τής μελωδίας τής συνοδευούσης τους 1 

άγνο>στους καί αφανείς τούτους ύμνους, τους μη άξιωθέντας τής δφειλοί 
μένης προσοχής, Εις τους Βυζαντινολόγους εραστάς τής μουσης του Ρω, ■ 

μανού διανοίγονται δθεν νέοι, ορίζοντες ερεΰνης καί ό άγειυργητος αγρός 

της μελωδίας τοΰ Ρωμανού θά καλλιεργηθή διά τής εργασίας και του μό~ ί 
χθου τών τιμίων κρί φιλόπονων εργατών του πνεύματος καί θά άποβή = 

λειμών αειθαλής εύφραίνων την δρασιν καί δροσίζων την ψυχήν. ΜΙ π£ ; 

στις θά εύρη τό ισχυρότερου στήριγμα εί; τάς αμφιβολίας και ταλαντεύ- 

σεις αυτής, καί ό άνθροοπος θά ύψίοθή κουφότερον προς τά άνω διά τής 

λύρας του Ρωμανού. Τό μυστικόν τής τέχνης του δεν τό παρέσυρε μετ’ = 

αυτου εις τον τάφον τό ενέκλεισεν εις τά μελφδήματα αυτού καί. τό ά- 1 

φήκεν εις ημάς (υς τιμαλφή κληρονομιάν. Άναζητήσοηιεν καί θά τό εΰ~ ί 
ρωμεν. 

Η: 

* * 

Είπον προηγούμενους οτι ή έρευνα τών έργοιν τού Ρωμανού περιε- 

στοάφη μόνον εις τά γνωστά Κονδακάρια καί άφέθη ανεκμετάλλευτος 

καί παρθένος ουσιωδέστατη καί ανεξερεύνητος πηγή, τά εν’τοϊς κώδιξι. 
άποκείμενα λειτουργικά βιβλία, είς τά όποια άπεταμιεύθη πλούσιον ύλι- 

κόν ποιήσεω; πολύ διάφορον τού φερομένου είς τά γνωστά έντυπα. 

Αι εκκλησίαι τής Ανατολής και αι μοναί άναλόγως τιον αναγκών 
αυτών καί κατά την μόρφωση- τών προϊσταμένων εν αύταΐς κατήρη- 

ζον τό περιεχόμενον τών είς χρήσιν αυτών λειτουργικών βιβλίων κατά 
την ιδίαν αύτών τυπικήν τών Ακολουθιών διάταξιν, εν αίς ετηρεϊτο 

κατά τό μάλλον ή ήτταν ό κοινός κανών, είχον δμως ελευθερίαν 
απόλυτον είς την επιλογήν τών ύμνων οί όποιοι λαμβανόμενοι εκ τού 

ύπαρχοντος πλουσ.ωτάτου σχετικού υλικού άπετέλεσαν τά εκκλησιαστικά 
αυτών βιβλία. Αϊ μοναί κατά προτίμηση- είσήγαγον είς αυτά τούς εκ τών 

σπλάγχνων αυτών εξελθόντας ποιητάς, δεν περιεφρόνησαν δμως τού 
Ρωμανού την ποίηση- καί την μελφδίαν, διότι ούτος εθεωρειτο ό πα¬ 

τήρ καί δημιουργός τής υψηλής ποιήσεως καί ό πολύρρυτος τής μελωδίας 

1 Βγζ. Ζεΐΐβοΐιπβ. 1910 σ. 306. 

Ρωμανός ό Μελφδός. 197 

ποταμός. Καί διά τούτο τά άσματα αυτού άπαντώσιν είς πάντας τούς κώ¬ 

δικας ιών ποικίλων άποχροόσεων, πού μέν άρτια, πού δέ εσπαραγμενα 
γα1 ανάπηρα. Έκ τών χιλιάδων χειρογράφων τής Ευρώπης καί τής Άνα¬ 

ρχης, τών περιεχόντων τούς ύμνους τών λειτουργικών βιβλίων, δεν ύπάρ- 

ρι ουδέ εν ακόσμητο ν διά τής μουσης τού Ρωμανού. 

Έκ τούτου κατανοούμεν πόσην επιρροήν καί δύναμιν ειχεν ή μάγος 

τού Ρωμανού μελωδία είς την καθόλου εκκλησίαν καί ποιον επιτακτικόν 

καί Ιερόν καθήκον εχομεν νά έρευνήσοηιεν καί μελετήοωμεν τούς απει¬ 

ροπληθείς τούτους καί άθικτους κώδικας, τούς περικλείοντας αθάνατα 

λείψανα τού μεγάλου λυρικού. 

ΜΙ απόπειρα προς έρευναν καί συλλογήν τών εγκατεσπαρμένων είς 

Χούς πολυπληθείς κώδικας τών λειτουργικών βιβλίιον ύμνων τού Ρωμα¬ 

νού είναι έργον γιγάντειον καί υπερβαίνει τάς δυνάμεις ενός άνΟρό)που. 

’Άνευ δέ τής γνώσεως τού συνόλου τών ποιημάτων καί μελφδιών αύτού) 

πάοα κρίσις περί τού έργου αυτού θά είναι ατελής καί τά παρουσια- 

ζόμενα κενά θά μένουν άπλήριυτα. 

{Ότι τά λεγάμενα δέν είναι υπερβολή άποδεικνΰει καί μαρτυρεί η 

είς μικρά1ν ακτίνα περιορισθείσα έρευνα και μελέτη εις πεντηκοντα λει¬ 

τουργικούς κώδικας διαφόρων Βιβλιοθηκών καί ποικίλων εποχών. Εις τούς 

έν λόγιο κώδικας, τούς οποίους απαριθμώ καί γνωρίζω κατοιτέρω, άνεκα- 

λΰφθησαν καί εγνώσθησαν στροφαί. άπειροι έκ τών Κοντακίων τού Ρω¬ 

μανού, είς άλλους μία, είς άλλους δυο ή καί πλειότεραι, καί είς άλλους 

πλήρεις, ώς είς τον Παρισινόν κώδ. 13 καί τον Λαυριωτικόν Κ. 13 φ. 6- 

20 ό είς τήν γέννησιν τού Χριστού ύμνος, ό ψέρων ακροστιχίδα «τού τα¬ 

πεινού Ρωμανού ο ύμνος» καί άλλοι αλλαχού. Αι γραφαί τών τοιούτων 

κωδίκων, τάς όποιας ή κριτική πρέπει νά έχη ύπ’ οψιν, θά οδηγήσουν 
ασφαλέστερου τον ερευνητήν πρός λύσιν τών παρουσιαζομένων γλωσσι¬ 

κών καί μετρικών ανωμαλιών είς τά ποιήματα τού Ρωμανού. 

Άλλα τό κέρδος καί ή ωφέλεια δέν περιορίζεται είς μόνας τάς νέας 

καί έγκυροτέρας γραφάς τάς οποίας παρουσιάζουν οί άγνωστοι κώδικες. 

Λιά τών αγνώστων κωδίκιον συ μ, πληρούν τα ι τά κολοβά εύρεθέντα καί δη- 

μοσιευθέντα ποιήματα, ή και συμπληρωθέντα ύπ' άλλων μιμούμενων τον 

Ρωμανόν. Ούτω λ. χ. ό εις τον Πρόδρομον (Μουν. 24) ύμνος τού Ρωμανού 

ό κολοβός φερόμενος είς τον Βατοπεδινόν κώδ. 1041 φ. 140α μέ ακροστι¬ 

χίδα «Εις. τον Πρόδρομον α» είς άλλους κώδ. εύρηται συμπεπληρωμένος 

μέ ακροστιχίδα πλήρη «Είς τον Πρόδρομον Δομετίου» καί τοιούτος έδη- 

μοσιεΰθη υπό τού Πίτρα (Α. δαοτα Λ, 320—326) καί υπό τού Άμφιλο- 

χίου (σ. 38). ΜΙ μελέτη όμως τών Λαυριωτικών κωδίκων Γ27 καί Γ28 φ. 

Π0β άπεκάλυψεν είς τήν θέσιν τής άκροστιχίδος αντί τού ονόματος τού 

Δομετίου, τό όνομα τού Ρωμανού ούτως: 
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Απιστείς μοι φησί τφ ίερεΐ ό άγγελος. 

Νυν.τον λόγον αυτοί) προφητικώς προάγγειλε , . . . 

'Ο μεν Πρόδρομος πριν έΗ Ελισάβετ τίκτεται .... 

Υίέ του Θεοΰ συ εΐ Θεός προάναρχος .... 

Λί τεσσαρες αύται στροφαί των Λαυριωτικών κωδίκων, αί άποτελου- 

σαι τά τέσσαρα τελευταία γράμματα τής άκροστιχίδος τοΰ ονόματος του 

(Ρωμ]ανοί, άντεκατεστάθησαν υπό τού Λομετίου, η μάλλον συνεπληρώ- 

θΐ| ή κολοβή ευρεθεΐσα άκροστιχίς, ώς εις τον μνησθέντα Βατοπεδινόν 

κώδ., διά τού ονόματος «Λομετίου». Διά της βοήθειας όθεν των κωδί- 

κΐυν τής Λαύρας αποκαθισταται καί ό ύμνος άρτιος καί γνήσιος, καί ή 

άκροστιχίς τελειούται διά τής άντικαταστάσεως τού ψευδο-Δομετίου, διά 
τού Ρωμανού* διότι ή αρχική άκροστιχίς τού ποιήματος ήτο: «Εις τον 
Πρόδρομον Ρουμάνου». 

Καί αί αποκαλύψεις εξακολουθούσα Τφ Σαββάτψ τής ς' εβδομάδος 
των νηστειών, τού Λαζάρου, έδημοσιεύθησαν υπό τού Ε1. Μίοηί (Κοπια- 

πο ίΐ Μοίοαο σ. 201—223) δύο Κοντάκια εις την εγερσιν τού Λαζάρου 

διάφορά κατά τό μέλος καί ιό μετρον. Το πρώτον είναι ανέκδοτον καί 
πρώτον ήδη βλέπει τό φώς* τό δεύτερον, εχον δύο προοίμια ή κουκούλια, 

έξεδόθη κεκολοβωμένον υπό τού Πίτρα (Λπ. δ^οτα Λ, 473—75), τό προ- 

οίμιον ή Κοντάκιον, αί 4 πρώται στροφαί καί ή ιη'. Τό έκδοθέν υπό τού 

Μίοηί είναι πλήρες καί φέρει ακροστιχίδα «τού ταπεινού Ρωμανού» (σ. 

214). Έκ των. δύο κουκουλίων τό πρώτον είναι τό γνωστόν καί εις τά 

έντυπα Γρκρδια κείμενον « Η πάντων χαρά Χριστός ή αλήθεια»... καί κα¬ 

ταλήγει εις τό εψύμνιον «τοις πάσι παρέχουν θείαν άφεσιν». Τό δεύτερον 

είναι ανέκδοτον «Ό πάντων Χριστέ την γνώσιν έπιστάμενος»... καί έχει 

έφύμνιον διάφορον τού πρώτου «κατοικτειρήσας ώς εύσπλαγχνος Μαρίας 
καί Μάρθας τά δάκρυα». Κατά τό έφύμνιον τούτο λήγουσι καί αί ά'λλαι 

στροφαί ιού ποιήματος. Εκ των στροφών τού ύμνου τούτου ή τετάοτη 

ευρισκεται καί εις το έντυπον Ιριωδιον, αλλά παρηλλαγμένη κατά τό ήμι- 

συ. Ήδ'αύτη στροφή (ή παρά τώ Μίοηί) λέγει* «τοις μαθηταΐς ό κτί¬ 

στης ιών όλων | προηγόρευσε λέγω ν’ | «Αδελφοί καί γνωστοί | ημών ό 

φίλος κεκοίμηται» μυστικώς τουτους προεκδιδάσκων ] δτι πάντα γινώ- 

σκει κ.^ι περιεπει. | Αγιυμεν ουν ί πορευθώμεν καί ίδωμεν ξένην ταφήν, ] 

καί θρήνον τον τής Μαρίας [ καί τής Μάρθας ταχύ άπαλείψωμεν. | Τον 

Λάζαρον γάρ έκ των νεκρών | άναστήσας οϊκτείρω ώς εύσπλαγχνος ί Μα¬ 

ρίας καί Μάρθας τά δάκρυα». 

0 των έντυπων Οικος (η ανωτέρω δ στροφή) έχων συμψήφους κμί 
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δύο αρχαίους κώδικας, τής Λαύρας Γ28 φ. 224β> καί τον τού Βατοπεδίου 
φέρεται ούτως: «Τοις μαθηταΐς ό κτίστης των δλων, προηγόρευσε 

ΐέγιον* αδελφοί καί γνωστοί, ημών ό φίλος κεκοίμηται* τοντοις προλέγων 

καΙ έκδιδάοκων δ τά πάντα γινώοκων 1 ώς κτίοτης πάντων. άγωμεν ούν, 

πορευθώμεν καί ίδωμεν ξένην ταφήν, καί θρήνον τον της Μαρίας, καί 

τον τάφον Λαζάρου δψυμεϋα' εκεί γάρ μέλλω ϋανματονργεΐν, εκτελών τον 

οτανροϋ τά προοίμια", τοις πάοι παράγων ϋείαν άφεοιν». 

Τ2ς γίνεται δήλον έκ τής αντιπαραβολής των δύο τούτων στροφών, 

ο Ρωμανός, ώς διπλά έποίησε τά προοίμια διάφορος λήγοντα εις τά έψύ- 

μνια, διπλά έποίησε καί πλήρη ποιήματα όμοια κατά ρυθμόν καί μετρον, 

τά μέν λήγοντα εις την έπφδόν «Μαρίας καί Μάρθας τά δάκρυα», τά δέ 

εις την «τοις πάσι παρέχων θείαν άφεσιν». Τοΰ δευτέρου τούτου αγνώ¬ 

στου Κοντακίου περιεσώθησαν λείψανα πέντε μέν στροφών εϊ,ς τον Βα- 

τοπεδινόν κώδ. 1041, επτά δέ εις τον Λαυριωτικόν Γ28 τά εξής : 

«') Ό ουρανόν καί γην στερεώσας .. . 

β') Τοις μαθηταΐς ό κτίστης των δλων . . . 

γ')Τ1Ιλθε Χριστός έπί τό μνημεΐυν . . . 

δ') Γης τά θεμέλια έσαλεύθη . . . 

ε') Έπί την πόλιν σπεύδουν έλθεΐν . . .(εις τον Βατοπεδινόν.) 

Εις τον Λαυριωτικόν αί στροφαί έ’χουσιν άλλην διάταξιν ούτο): 

α ) Τοις μαθηταΐς ό κτίστης των δλων . . . 

β') Ό ουρανόν και γην στερεώσας . . . 

γ') 47Ηλθε Χριστός έπί τό μνημεΐον . . . 

δ') Γής τά θεμέλια έσαλεύθη . . . 

ε') Έπί την πόλιν σπεύδων έλθεΐν . . . 

ς') Γ,Ηπλωσαν ούν χιτώνας οί όχλοι . . . 

ζ') Δέσποτα Κύριε όταν μέλλεις . . . 

Φαίνεται ο τι ή ζ' στροφή είναι ή τελευταία διότι λήγει εις δέησιν 

εις τον Χριστόν* «δός καί ήμΐν ίλασμόν τών πταισμάτων καί λύσιν πα¬ 

θών άμετρων, άκαταισχύντους παραστήναι τώ βήματι τφ φρικτφ, έν με- 

1 Κατά τον Βατοπεδ. κώδ. 1043* έκδιδάοκων ό τοΰ κόσμου δεσπότης και κτί¬ 

στης πάντων Γ28 Λαύρας. 

3 Τοΰ σταυρού μου προοίμιον κώδ. 1401 Βατοπεδίου. Προς τούς Άγιορειτι- 

κοΰς τούτους κώδικας συμφωνεί καί ό τοΰ Τουρίνου, έξ ού έξέδωκεν ό Πίτρα τάς 

άνοπέρω οτροψάς (Απ. δ&οπτ Λ, 473.) 



200 γ Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου 

4: 

■ τανοια περαιωσον ημάς ταις ευχαΐς τής άχράντου μητρός σου, σωτήρ^ 
πάσι παρέχων θείαν άφεσιν». 

ΊΙ ανωτέρω στροφή «τοις μαθηταΐς 6 κτίστης των δλων», ή φερ<|ί 

μένη εις τους δυο ανωτέρω κώδικας καί καταριθμημένη και έν τώ έκδο 

Ό-έντι ·6πό του Μίοηι Κοντακίψ ώς στροφή 0', προδίδει δ τι ό άντιγραφεή| 

του Πατμιακού κώδ. 216, έξ ου έξεδόθη υπό του Μίοπί το ποίημα, είχεν^ 

ενώπιον του καί τα δυο τού Ρωμανού άσματα εις τον Λάζαρον, έξ ώνϋ 

περιέσωσε τό έν, οι δέ Άγιορειτικοί κώδικες άλλα έχοντες άπόγραφα ύπ’Ι 
δψιν κολοβά, ανέγραψαν ταυ τα έν άταξίρ. όπως εύρέθησαν εις αυτά 3 
Ποία ήτο ή άκροστίχις του νέου τούτου ύμνου εις τον Λάζαρον δέν δύϋ 
ναμαί νά μαντέυσα), άλλα πιστεύω εις τά λειτουργικά βιβλία νά εύρεθή 

αν όχι ολόκληρος 6 ύμνος, αλλ' άλλα ίσως λείψανα στροφών (οί'κων), τά ? 

όποια θά συμβάλωσιν εις τήν συμπλήρωσα* τής άκροστιχίδος. καί συνε- I 
πώς καί του όλου ποιήματος. 

Λιά τούτο ανάγκην «θεώρησα επιτακτικήν εις τον συνταχθέντα Κα-1 

τάλογον των έργων του Ρωμανού να σημειώσω όλας τάς άρχάς των στρο~ 

φών τών γνωστών καί αγνώστων ύμνων τού Ρωμανού προς γνώσιν καί I 

οδηγίαν τού μέλλοντος έρευνητού, ϊνα γνωρίζη ποιοι καί πόσοι είναι οί 

γνωστοί καί ποιοι οί άγνωστοι* διότι είμαι, πεπεισμένος ότι οί μή μελε- # 

τηθέντες ακόμη, μηδέ έξερευνηθέντες πέντε Σιναϊτικοί κώδικες, οί ήπ’ 

αριθμούς 698, 925, 926, 927 καί 928, οί περιέχοντες πλεϊστα τού Ρωμα- 8 

νού Κοντάκια, θά παρουσιάσουν εύαρέστους εκπλήξεις, θά συμπληρώ- I 

σουν διά τής προσθήκης νέων αγνώστων ύμνων τον καταρτισθέντα άτε- 

λη κατάλογον, θά αναπληρώσουν τά κολοβά εύρεθέντα καί δημοσιευ- 

θεντα Κοντάκια και θα συμβάλουν ποικιλοτρόπιος εις τήν προαγωγήν 
καί διαφουτισιν πολλιυν προβλημάτων, τα όποια άπασχυλούσι τούς πεοί 
τον Ρωμανόν ασχολούμενους. 

Οι σεβάσμιοι Σι να ΐ*ται, πατέρες οι άντιγράψαντες, συλ'τηρήσαντες 
καί διαφυλάξαντες ώς κόρην οφθαλμού τήν ίεράν καί πολύτιμον ταΰτην 

πνευματικήν κληρονομιάν, έχουσι καθήκον νά γνωρίσουν εις ιόν επιστη¬ 

μονικόν κόσμον διά τής δημοσιεύσεως τού περιεχομένου τών έν λόγω κω¬ 

δίκων, πόση καί ποία είναι η έμπεπιστευμένη εις αυτούς προγονική κλη- | 

ρονομία, ή διατηρηθεΐσα μετά τόση; ενλαβείας εις τάς περγαμηνάς τής 1 
μονής των. 

Η εις τα λειτουργικά βιβλία περιορισθεΐσα έρευνα ήμών, όσον έπέ- % 

τρεπεν ό χρόνος καί τά υλικά μέσα, δεν άπέβη άκαρπος. Τούς καρπούς '|| 
ιης τοιαΰτης έρεύνης παρουσιάζο) σήμερον είς τούς εραστάς τού Ρωμα- 1 

νού, οί όποιοι θά άνακαλύψουν ίσως μεταξύ τούτων καί νόθα τινά τού || 

Ρωμανού, αλλά πρέπει νά γνωριζιομεν ότι ό Ριομανός δεν είχε πάντοτε 

τάς υψηλάς λυρικάς εξάρσεις, αίας έχουσι τά είς τάς μεγάλας δεσποτι- 8|Ι 
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ώιας έορτάς έξυφανθέντα Κοντάκια. Οί είς τούς αγίους καί άσκητάς ύμνοι, 
μή παρέχοντες είς αυτόν επαρκείς άφορμάς είς εξάρσεις, είναι μάλλον 
^ηγηματΐκοί καί διδακτικοί, είναι ηθικά κηρύγματα μ ή δυνάμενα νά συγ- 

κριθώσι προς τό ύψος καί τον λυρισμόν τών ύμνων τών Χριστουγέννων, 

τής ’Λναλήψεως, τού Πάσχα καί τής Πεντηκοστής, οί όποιοι είναι πρα¬ 

γματικά δράματα. Ή παρατηρούμενη αύτη διαφορά μεταξύ τών ποιημά- 

χων τού Ρωμανού ήνάγκασε τον Πίτρα καί τον ΚπιπάοποΙιοΓ (ΛΡγ. 88, 

91, 99 — 10α, 191, 200, 202) καί τον Μααε (Οτίοηε ΟΡπδΐί&ηιΐδ 1912 σ. 

;^3·—61) νά έκλάβιοσιν ώς νόθα ποιήματα τινα τού Ρωμανού, είτε διότι 
εις τάς ακροστιχίδας δεν φέρεται τό όνομά του, είτε δι’ άλλους λόγους. 

’Αλλά μιμητά! τών έργων του Ρωμανού τόσον επιτήδειοι, σύγχρονοι ή και 
μεταγενέστεροι, ούτε υπήρξαν, ούτε είχον συμφέρον νά θυσιάσωσι τήν 

ιδίαν αυτών αξίαν καί προσουπικότητα χάριν τού Ρωμανού, όστις άλλως 

τε πολλάς έορτάς εξύμνησε διά διπλών καί τριπλών Κοντακίων καί δεν 
υπήρχε λόγος καί πρόψασις νά εισχωρήσουν επιτήδειοι. 

Ή κριτική διά τον Ρωμανόν έχει ακόμη νά διανύση μακρόν στάδιον. 

"Οταν άποταμιευθή τό άγνωστον υλικόν τό περιφερόμενον είς αγνώστους 

πηγάς, τότε θά δυνάμεθα μετά κύρους νά λέγωμεν τί υπάρχει νόθον καί 

καί τί απομένει γνήσιον, Έπί τού παρόντος επιβάλλεται νά συλλεγώσι 

πρώτον εύλαβώς τά έσκορπισμένα λείψανα τής μεγάλης ταύτης κληρο¬ 

νομιάς καί τότε θά έχωμεν καί λόγον καί δικαίωμα νά /μυρίζουμε ν τά νό¬ 

θα, άν τοιαύτα εύρεθώσιν, από τά γνήσια. 

Οι μελετηθέντες κώδικες οί έργα τού Ρωμανού αυτοτελή καί κολο¬ 

βά περικλείοντες είναι οί έξης ; 

Α') Τής εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων 

«') Κώδ. 13 (Μεμβρ. ιγ' αιών, τά 12 Μηναία, ή Παρακλητική, τό 
Τρίφδιον καί Πεντηκοστάριον, σχήματος μεγάλου φ. 

478.) 
β') » 214 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Τριώδιον φ. Ιοί.) 

V) » 255 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναΐον Τανουαρ. Φεβρ. Μαρτίου φ. 

296.) 

δ ) » 258 (Μεμβρ. ιδ' αιών. Μηναΐον Τανουαρίου φ. 27ο.) 

ε') » 267 (Χαρτ. ιδ' αιών. Μηναΐον Σεπτ. Όκτ. Νοεμ. δίστηλον 

σ. 544.) 

Ο » 32 8αρρΐ. (Μεμβρ. ιγ'αιών. Μηναΐον Σεπτ. - ις'Φεβρ. φ. 

212.) 
ξ) » 33 Ξιιρρί. (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναΐον Σεπτ.—Ιανουάριου 
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ΐ)Ί » 701 8ηρρί. (Χαρτ. αιών. (1519). Μηναίον Δεκεμβρίου φ. 448) 

^,) -> 341 (Μεμβρ. ιδ' αιών. (1325). Μηναίον Μαρτ. Απριλίου φ 
402.) . ;^| 

0) » 344 (Χαρτ. ιε' αιών. Ανθολόγιο ν Μαρτίου Αύγουστου φ4 

233.) ·■·.;! 

ια') » 345 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Ιουνίου φ. 265.) 

ιβ') » 346 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναίον Νοεμβρίου φ. 236.) 

ιγ') » 368 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Φουλίου φ. 401.) 

ιδ') » 928 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναίον Σεπτ.-Φεβρουαρ. δίστηλ. 

φ. 480.) ■ . /·;! 

ιε') » 156ί (Μεμβρ. ιγ'αιών, Μηναίον Ιανουάριου φ. 116.) 

ΐζ') » 1562 (Μεμβρ. ια'αιών. Μηναίον Φεβρουαρίου φ. 145.) 

ιζ') » 1564 (Μεμβρ. ια' αιών. Μηναίον Απριλίου φ. 70.) 

ιηΟ » 1566 (Μεμβρ. ιδ' αιών. Μηναίον Μαΐου, Ιουνίου φ. 196.) § 

ιθ') » 1567 (Μεμβρ. ιδ' αιών. Μηναίον Ιουνίου φ. 75.) 

κ) » 1569 (Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναίον Ιουνίου φ. 153.) 

κα') » 1570 (Μεμβρ. ιβ'αιών. (1127). Μηναίον Νοεμβρίου φ. 217.) 

κβ') » 1571 (Μεμβρ. ιγ' αιών (1253). Μηναίον Δεκεμ. Ίανουαρ. φ,: 

266.) 

κγ') » 1571 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναίον Δεκεμ. Φανουαρίου φ. 278.);; 

κδ') » 1573 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Μαρτ.-Απριλίου δίστηλ. φ.ί 
305.) 

κε') » 1574 (Χαρτ. ιε' αιών. (1404) Μηναίον Μαρτ. Άπριλ. Μαΐου 
φ. 235.) 

κς') » 1575 (Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναίον Μαρτ.-Αύγουστου φ. 221.) 

κζ') » 1576 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Ιουνίου, Ιουλίου δίστηλ. φ. 

246.) 

κη') » 1580 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Σεπχ. Όκτ, Νοεμ. δίστηλ. 

253.) 

κθ') » 1615 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Ίανουαρίου φ, 413.) 

λ') » 1623 (Μεμβρ. ιδ' αιών. Μηναίον Δεκεμβρίου φ. 181.) 

Β') Της Μεγίστης Λαύρας (έν Ζ Αγία) ’Όρει) 

λα) κώδ. Β2 (Μεμβρ. ιβ' αιών. (Ακολουθία άγ. Νικολάου) ψ. 153.) 

λβ') » Γ27 (Μεμβρ. ια' αιών. Κονδακάριον φ. 108.) 

λγ') » Γ28 (Μεμβρ. ια' αιών. Κονδακάριον φ. 250.)1 

1 Τά δυο ταΰτα Κονδακάρια της Λαύρας ώς και του Βατοπεδίου ύπ’ άριθ.1041 

περιέγραψεν ό Α. Κεραμεύς έν Βγζ. Ζώίδοΐιπίι τ, VI (1847) σ, 375, Εσχάτως 

Ρωμανός ό Μελωδός. 203 

Ι|δ') » Γ47 (Μεμβρ. ιβ' αιών. Πεντηκοστάριον φ. 168.) 

|λε') * Δ5 (Μεμβρ. ιγ' αιών Μηναίον Μαΐου, Ιουνίου φ. 126.) 

Ιζ') » Δ7 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μηναίον Ιουνίου φ. 137.) 

λζ') » Δ12 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Μην αιον Φουλίου φ. 85.) 

|λϊ)0 9 Δ19 (Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναίον Άπριλ. Μαΐου φ. 145.) 

λθΟ » Δ24 (Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναίον Δεκεμβρίου φ. 263.) 

: μΟ >:> Δ25 (Μεμβρ, ιβ' αιών. Μηναίον Μαρτίου φ. 99.) 

μα') » Δ27 (Μεμβρ. ιβ' αιών. Μηναίον Όκτιοβρίου δίστηλ. φ. 102.) 

μβ') » Δ29 (Μεμβρ. ιγ' αιών. Τριωδιον φ. 167.) 

: μγΟ » Δ45 (Μεμβρ. ια' αιών. Μηναίον Μαρτίου-Αύγούστου φ. 364.) 

ίμδ') » Δ55 (Μεμβρ. ια' αιών. Μηναίον Σεπτ. Νοεμβρίου δίστηλ. φ. 

221.) 
§με') » ΚΙ42 (Χαρτ. ιε'αιών. Μηναίον Σεπτ.-Όκτωβρίου φ. 333.) 

; μζ') » Ε152 (Χαρτ. ιζ' αιών. Μηναίον Σεπτ.-Φεβρουαρίου φ. 367.) 

μζ .) * Η94 (Χαρτ. ιζ' αιών. Μηναίον Δεκεμβρίου φ. 231.) 

ί μη') » Η185 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Σεπτ. Όκτωβρ. δίστηλ. φ. 
201.) 

μθ') » Θ32 (Χαρτ. ιε' αιών. Άνθολόγιον των ιβ' Μηνών φ. 397.) 

V) » 043 (Χαρτ. ιζ' αιών. Μηναίον. Ίουλ, Αύγ. φ. 315.) 

να) » Θ44 (Χαρτ. ιε' αιών, (1426) Μηναίον Ιουνίου φ. 3 2.) 

νβ') » Θ64 (Χαρτ. ις' αιών. Μηναίον Δεκεμβρ, Φεβρ. δίστηλ. φ. 

330.) 

νγ') » 077 (Χαρτ. ιε' αιών. Μηναίον Όκτοοβρίου φ. 380.) 

νδ) » I 65 (Χαρτ. ιδ' αιών. (1362). Μηναίον Σεπτ. Όκτ, Νοεμβρ. 

Φ. 399.) 

νε ) » I 70 (Χαρτ. ιδ' αιών, (1363) Μηναίον Μαρτ. Άπριλ. δίστηλ. 

286.) 

νς') » I 73 (Χαρτ. ιε' αιών: Μηναίον Φουλ. Αύγουστου φ. 258.) 

νζ ) ^ Κ13 (Χαρτ. ιη αιών. ψ. 197.) Διάφορα" εν φ. 6 περιέχει πλή¬ 

ρες τό Κοντάκιον τού Ρωμανού εις τήν Χριστού Γεν- 

νησιν. 

Γ ) Μονής ΒατοπεδΙον 

νη ) κώδ. 1041 (Μεμβρ. ι' αιών. φ. 284,) Κονδακάριον περιέχον πλεΐ- 

στα Κοντάκια τού Ρωμανού. 

δέ και ό ΕΙρΜίο Μίοηΐ *ΚοηΙ&^α,ηα άεΐ ΜοηΙβ ΑΙΗοδ» έν ΑΙΙί (ίοΐ Κ,εαίβ ΙηδΟΐιιίο 
νβηβιο <Ιί δαίβηζθ, Ι2ΙΙ6Ι-6 ε<1 αηΐΐίοηιο 96. νβηβζία, Ροπ^εί 1936. Ποβλ. καί Μίοηί. 
Κ,οηι&ηο ιΐ Μβίοάβ σ. 53 σημ. ένθα λέγεται οτι περί των έν λόγφ κωδίκων έκαμεν 
άνακοινιυσεις εις τό έν Ρώμη τφ 1936 συγκροτηθέν διεθνές συνέδριο ν των Βυζαν- 
τινολόγων. 
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Δ ) Μονής των Βλαζάδων (εν θεασαλονίκγ)) 

ν-0 ) κώδ. 41 (Μεμβρ. ιγ' αιών, <ρ* 200 (εν φ. 180 6 ύμνος τής Άκα- 

θίστου *Ακολουθίας.) 

Και τοσοΰτοι μέν οί κώδικες τούς οποίους ήδυνήθην να ερευνήσω 

προς ανακάλυψιν ύμνων τοΰ Ρουμάνον. Τοΰτους γνωρίσει ό κατωτέρω 
δημοσιευόμενος κατάλογος, έν ω ετηρήθη ή τάξις των λειτουργικών τής 

εκκλησίας βιβλίων και διάταξις. Ούτος άρχόμενος από Σεπτεμβρίου μη- 

νός και λήγων εις τον Αύγουστον, περιλαμβάνει άμα καί τά λοιπά ιερά 
βιβλία, Γρίφδιον, ΙΙεντηκοστάριον καί Παρακλητικήν. 

Κατάλογος ανα/.ντικος των ποιητικών έργων Ρωμανόν τον Μελωδον 

Α) Κοντάκια έν τοις Μηναίοις 

Έν Μηνϊ Σεπτέμβριο.) 

Τη Α' Συμεών τον Στυλίτου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Ταυτη ή ωδή του ελάχιστου Ρωμανού» 

Ήχος β'. Αυτόμελον. 

Τά άνω ζητών τοΐς κάτω συναπτόμενος. 

Ό οίκος. 

α ) Τού Συμεών τον άμεμπτον βίο ν .... 

β') * Ανωθεν έ'χων τήν θείαν χάριν .... 

γ') Ύπό τού πνεύματος τού αγίου .... 

δ') Τον κοσμικόν άπέδυ χιτώνα .... 

ε') Ί^σθετο τούτο εις των συν τούτω .... 

ζ') 'Ως δέ τήν σάρκα τήν νεκρωθεί σαν .... 

ς') Ήλθε δρομαίος επί τον τόπον .... 

η') Δυο εικόνων μίαν ιστορίαν .... 

θ') Ήλθε δακρύων έν τή έρημο; .... 

ι') Τότε έφάνη μεσονυκτίου .... 

ια') Όρθρον ήγέρθη από τού ύπνου .... 

ιβ') Ύπό τού πνεύματος έπιγνόντες .... 

1 Ιδε εμόν Κατάλογον των κωδίκων τής Μονής των Βλατάδων έν Θεσσαλο¬ 
νίκη 4918, 
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ιγ') νΕφη τοιαύτα τώ δεομένω .... 

ιδ') Λόγους επαίνων λίαν άκούσας .... 

ιε') "Αμα ηύλίσθη έν τή έρήμω .... 

ις') Χάριν μεγάλην καθωπλισμενος .... 

ιζ') ’Ίδον οί έγγιστα καί οί πόρρα> .... 

ιη') Στύλον έγείρουσιν ώσπερ στήλην . . . 

ιθ') Τότε ήπλουτο όλη τή κτίσει .... 

κ') "Οτε ούν ήλθεν έκ των περάτων .... 

κα') Ύπό τού πόθου δ' άκατασχέτως .... 

κβ') Ρήματα δέ τοιαύτα βοώσης .... 

κγ') Ώς τού πνεύματος τού αγίου .... 

κδ') Μ ή τις ούν τούτον τό θειον άνδρα .... 

κε') "Απαντες ήρχοντο έ.πί τούτον .... 

κς') Νόσον κρύφιον έ'χουσα κόρη .... 

κζ') Ότε ούν ειδεν ό θηριώδης .... 

κη') Ύπνσυσεν ύπνον έν ευφροσύνη .... 

Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 1 Βατοπεδίον. Το κοντάκιον καί ή α' στροφή καί έν 
τοίς έντύποις Μηναίοις. (Ίδ. καί Ρ ί I γ α. Ληαίοοία. 8αοπι τ. Α' σ. 210- 
217 καί ’Λμφιλοχίου Κονδακάριον σ. 1—1). Τήν γνησιότητα τούτου 
άμφιοβητεΐ ό Πίτρας καί ύ 

2) Τή Β' Μάμαντός μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς «τού .... 

7Ηχος γ'. Ή Παρθένος σήμερον. 

Έν τή ράβδω, άγιε, τή έκ Θεού σοι δοθείση .... 
{ Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τον έν πάση τή γή περιβόητο ν μάρτυρα .... 

β') Ό προγνώστης Θεός προορών σου τό τέλειον .... 

γ') Ύπό τής τού Θεού χάριτος δυναμοΰμενος .... 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. θα Βατοπεδ. ή α' πτροφή καί έν τοΐς έντύποις.) 

3) Τή Γ' 'Ανθιμον επισκόπου Νικομήδειας Κοντάκιον, οΰ ή άκροστ. «έπος 
Ρ[ωμανού]». 

Ήχος δ\ δ υψωθείς έν τώ σταυρφ. 

Έν ίερεύσιν εύσεβώς διαπρέψας 
( I δ. Μηναΐον έντυπον.) 

'Ο οίκος 

α') Ένθείς μοι γνώσιν θεϊκήν .... 
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β') Ποιμάνας, ΙΙάτερ, εΰσεβώς .... 

γ') Σεσοφισμέναις διδαχαΐς .... 

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 7 α Βατοπεδ, ή α' στροφή και εν τοΐς Μηναίοις.) 

δ') Ρωμαλεότητι φρένων 

(I 65 Λαύρ.) 

4) τη Δ Βαμνλα επιοκυπον Αντιόχειας Κοντάκιον 

Ήχος ό'τούς ασφαλείς. 

Τον ευκλεή καί ιεράρχην άπαντες... . . 

Ό οϊκος 

α') Όρθρος φαιδρός έδείχθης παμμάκαρ .... 

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 6β Βατοπεδ.) 

ο)Τβ Ε Ζαχαριον του προφήτου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «του 

Ηχος γ. Η Παρθένος σήμερον. 

Ό προφήτης σήμερον καί ίερεΰς του ΰψίστου_ 
(νΙδε Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οϊκος 

α') Τήν του νόμου σιγήν δ ιεράρχης δέδεκται . . . 

β') ό ναω του Θεού έν παρρησία ένδοθεν 

Υ) Υιός ώφθης πατρός του Βαραχίου ένδοξε .... 

(Κ^ω δ. 10 4 1 φ. 8α Βατοπεδ. Ρ ί ϊ τ α, Αη&ΐεοία 8ςιογη τ. Α' σ. 

543' ή α' στροφή καί έν τοΐς έντυποις.) 

6) Τή ς' Ή άνάμνησις τον γεγονότος θαύματος έν Χώναις 

Κοντάκιον αύτόμελον, οΰ ή άκροστιχίς : 

«Εις τον αρχιστράτηγον». 

τΗχος β', Αύτόμελον. 

Αρχιστράτηγε Θεοΰ λειτουργέ θείας δόξης .... 
ΓΙδ. Μηναΐον έκδοσιν.) 

Ό οϊκος 

α) Έφης, φιλάνθρωπε, έν γραφαΐς σου .... 

β') ’Ίσχυσαν πάλαι οί ΝινευΤται.... 

γ') Συ φοβερός εί δ κτίστης των όλων .... 

δ') Τί προσαγάγει δ χοΰς τφ πλάστη .... 
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ε') 'Όπλοις στεφόμεθα ευδοκίας .. . 

ς') Νίκην πολέμου διά κατάρας .... 

ζ') ’Άν οΰν σιγήσω καί μή λαλήσω .... 

η') Ρήματα τότε τώ πολεμάρχη. . . . 

θ') Χάριν υμών εγώ άπεστάλην .... 

ι') Ιεριχώ παρέλαβε πόλιν .... 

ια') Σώζει δέ πάλιν Τσοαηλίτας .... 

ιβ') Τίνι έτερος είχε πιστεΰσαι .... 

ιγ'ι Ρήμα θεοΰ διά των αγγέλων .... 

ιδ') ΑΛσωμεν άσμα τώ πάντων κτίστη .... 

ιε') Τείχος άπόρθητον έχοντές σε ... . 

ις') Ή πολυπόθητος καί τιμία .... 

ιζ') Γνώμην προσδέχου ευχαριστίας .... 

ιη') "Όταν είσέλθω έν τώ ναφ σου .... 

ιθ') Νυν ικετεύω σε, ίεράρχα .... 

(Κ ώ δ. 104 1 φ. 9α Βατοπ. Γ2 8 φ. 87β Λαύρας (έν ώ μόνον «ί οκτώ 
πρώται οτροφαί). 25 9 φ. 66α Εθνικής Βιβλ. Παρισίων (έν φ αί τρεις 
πρώται οτροφαί). Έν τφ Βατοπεδινφ ό οίκος πλήρης, ή α' στροφή 
καί έν τοΐς έντυποις Μηνιαίοις. Λί δυο πρώται οτροφαί καί παρά τφ 
Αμφιλοχία) σ. 64.) 

7) Εις την αυτήν εορτήν Κοντάκιον έτερον, 

οΰ ή άκροστιχίς κατ’ άβ. 

Ήχος β'. Αύτόμελον 

Αρχιστράτηγε Θεοΰ λειτουργέ θείας δόξης .... 

(Ώς καί άνοκτέρω.) 

Ο οΐκος προς τό: Ιρανωσον μου τήν γλώσσαν. 

α') "Άναρχε Δέσποτα παντοκράτορ, ο των θείων άΰλων .... 

β') Βλέπων τοΐς ό'μμασι τής ψυχής μου του άφθαρτου μεγέθους .... 

γ') Γνώρισόν μοι, Χριστέ ό Θεός μου, τώ μετρίφ ειρήνην .... 

δ') Δώρησαι οΰν φωτός εμπειρίας κάμ.οί πλήθος τφ τάλα .... 

ε') Εΰδιον πλοΰν παράσχου, σωτήρ μου, πάντων μόνος υπάρχων_ 

(Ρ ί I γη, Αιιαίοοία 8πθΓίΐ, τόμ. Α' σ 538*640. "Οτι καί τό Κοντάκιον 
τον.·ιο ανήκει τφ Ρωμανφ ούδεμία αμφιβολία, άμφότερα έχουσι κοινόν 
τό Κοντάκιον « Αρχιστράτηγε Θεοΰ» καί επί του αυτού μέτρου έπε- 

ξειργασμένα προς τό : «Τράνωσόν μου τήν γλώσσαν». Ώς άκροστιχίς 
εληφθη το αλφάβητον, ώς έν τώ ΰμνω του ακαθίστου καί έν τφ 
Κοντάκιο) τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. ΙΙαρά τφ Πίτρα άπαντα 
εν συνεχεία καί ή α' στροφή τού προηγουμένου Κοντακίου εις τον 
αρχιστράτηγον έπιφερομένη μετά τήν ε' στροφήν τού παρόντος, όπερ 
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δηλοΤ δτι έν τψ Κορσινιανφ Κώδ. έξ ου παρέλαβε τούτο ό Πίτρά 
είσεχώρησε καί μία στροφή έκ του πρώτου Κοντακίου, ή α' «εφης 
φιλάνθρωπε έν Γραφαΐς σου», του άντιγραφέθ)ς άρκεσθέντος εις όλί-·· 

γας στροφάς έκ του ενός καί εις μίαν έκ του άλλου Κοντακίου, τήν 
πριότην.) 

8) Τή Ζ' Σώζοντος μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχις: «"του ... . . : 

Ήχος β', Τούς ασφαλείς. 

Τον αληθή καί θεοφόρον μάρτυρα. 

Ό οίκος 

α') Τις έξαρκέσει τούς αγώνας .... 

(3) "Οτε ό Κύριος έν τώ ύπνψ .... 

γ') Ύπό πολλής δεινής αθεΐας .... 

(Κ ώ δ. 10 4 1 ψ. 12α Βατοπ. Ε 15 2 φ. 18β Λαύρας. 2 6 7 σελ. 69 

Έθν. Βιβλ. Γίαρισίων. Λ 5 5 Λαΰρ. τό Κοντ. καί ή α' στροφή.) 

9) Τή Η' Τό γενέΰλιον της νπεραγίας ϋεοτόν,ον. Κονταπιον, ού ή άκρο- 

στιχίς : 

«Ή ωδή τού Ρωμανού». 

ΤΗγος δ'. Αύτόμελον 

Ιωακείμ καί “Άννα όνειδισμού ατεκνίας .... 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

'Ο οίκος 

α') Ή προσευχή εμού καί στεναγμός .... 

(3') *Ω τοκεκέ τής ’Άννης αγαθέ .... 

γ') Δώρα ποτέ προσήγον έν ναφ .... 

δ') ’Ήκουσαν οδν φυλαί τού Ισραήλ .... 

ε') Ρειθρον ζωής έξέβλυσεν ήμίν .... 

ς') Ώ μυστικών τελουμένων έν γή . . . . 

ζ') Μέγα μοι νυν υπάρχει, αγαθέ .... 

η') 9Άρα ποτέ καί Σάρρα ή πιστή .... 

θ') Νυν Μαριάμ έκλάμπει τοΐς καιροίς .... 

ι') "Ολος σεπτός ό τόκος σου, σεμνή .... 

(Κ (υ δ. I 3 φ. 75β Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 10 11 φ. 13α Βατοπ. (έ'ξ ου 
ελλείπει ή δ' στροφή). Ρ ί I γ α, Αηαΐβοΐα δαοτ» τόμ. Λ'. σ. 198- 201. Άμ- 
φιλοχίου σ. 25 η α στροφή καί έν τοΐς έντυποις.) 

10) Τή Θ' Ιωακείμ καί Άννης Κοντάκιον, ού ή άκροστιχις : 

«ΤΙ φδ[ή Ρωμανού]» 
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%Ηγος β'. Τά άνω ζητών. 

Ευφραίνεται νυν ή ’Άννα τής στειριοσεοις .... 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Ή των δεσμών τής πριν ατεκνίας .... 

β') ”12 τής άφατου οικονομίας .... 

γ') Δεύτε προθΰμως πάσαι γυναίκες .... 

(Κ ώ δ. 104 1 φ. 14β Βατοπ. ή α' στροφή έν τοΐς έντυποις.) 

11) Τή Γ. Κορνοντον επισκόπου Ίκονίον Κοντάκιον 

τΗγος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Τής τριάδας ένθεος κήρυξ φανείς άθλοφόρε .... 

(0 οίκος 

α') Ώς έκ βρέφους Θεφ τάς ελπίδας τιθέμενος .... 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 16α Βατοπ.) 

12) Τή ΙΑ'. θεοδώρας της έν 3Αλεξανδρεία Κοντάκιον, ού ή άκροστιχις: 

«τού .... 

'Ηχος α'. Χορός αγγελικός. 

Τήν νύκτα των παθών έκφυγούσα θεόφρον .... 

Ό οίκος 

α') Τού ήλιου μέν δύναντος .... 

β') ’Όργανον αξιον εύράμενος .... 

γ') Υπογραμμός άναδέδεικται .... 

(Κ ώ 6 1 0 4 1 φ. 15β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντυποις.) 

13) Τή ΙΒ'. Αυτονόμου μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχις «τού . . 

Ήχος πλ, δ'. 'Ως άπαρχάς. 

'Ως ιεράρχην όσιον καί αθλητήν πιστότατον .... 

*0 οίκος 

α') Τρίβον ίερωσύνης διήνυσας .... 

β') 'Ότε των ασεβών τά προστάγματα .. 

γ') 'Υπό τής παρουσίας τού μάρτυρος ... 

(Κ ώ δ. 2 6 7 σ. 89 Εθν. Βιβλ. ΙΙαρισίων. 10 11 φ. 16β Βατοπ. Α 5 5 

Λαύρας (τό Κοντ. καί ή α' στροφή).) 

14) Τή ΙΓ'. Τά εγκαίνια της αγίας τον Χρίστον Άναστάσεως Κοντάκιον 

ΕΠΚΊΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ίΕ' ^ 



210 τ Πρ. Λεοντοπόλε ως Σωφρονίου Εύστρατιάδον 

νΗχος δ'. Έπεφάνης σήμερον. 

Ουρανός πολΰφοοτος .ή εκκλησία .... 

(’Ίδ. Μηναΐον έ'τυπον.) 

Ό οίκος 

ο/) Έπιδημήσαντος ήμιν του λόγου κατά σάρκα .... 

β') "Άνωθεν μέν ό Σολομοδν δεξάμενος τό πλήθος ... 

δ') Ή δΰναμις ή του Θεού σοφία τε και λόγος .... 

(Κ ώ δ. 1 Ο 4 1 ςρ. 17α Βατοπ. ή α' στροφή και έν τοΐς έντύποις.) 

15) Τή ΙΔ'. β Η νχρωοις τον τιμίον σταυρόν Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς 

«'Ο ύμνος εις την ΰψοοσιν» 

*Ηχος δ'. Αυτό μελό ν 

Ό υψωθείς έν τω σταυρω εκουσίους . . * . ·Ί§ 

ΓΙδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Ό μετά τρίτον ουρανόν αρθείς έν παραδείσιρ .... 

β') Ύψούτε Κύριον φησιν ό ψάλλω ν έν προφήταις.... 

γ') Μεγάλα ξένα καί φρικτά έν τω του Χρίστου πάθει . . . 

δ') Νύκτα έώρα ό ληστής έν ώρα μεσημβρίας .... 

ε') Ό τφ σταυρω ανυψωθείς Θεός ημών καί ρΰστης .... 

ς') Σταυρός έκάθηρε την γην τής των θυσιών κνίσσης .... 

ζ') Έπί τφ ξΰλφ του σταυρού δ θάνατος προσκόψας .... 

η') 'Ίνα δέ παΰσωσιν ημών τό σέβας ώς έδόκουν . . . . 

θ') Σύμβολο ν τούτο φοβερόν μεγάλου θεού βλέπω ν .... 

Γ) Ταυτα ου λόγοις προς αυτόν φθεγςάμενος δ λόγος .... 

ια') Ή δέ μεγάλη βασιλίς καί μήτηρ του μεγάλου .... 

ιβ') Νενικημένη δέ αυτή τω πόθφ καί αίτουση .... 

ιγ') Υπέρ κοινής χριστιανίον συστάσεοος μοχθούσα .... 

ιδ') Ψιλόν δέ δμως οΰδέν νυν υπήρχε διακρΐναι .... . Ά 

ιε') Ώς οΰν προσήνεγκαν αυτούς εσχάτως άσθενοΰντι .... 

ις') Συνευφραινέσθωσαν ήμϊν έν τή εορτή ταύτη .... 

ιζ') Τερεμίας ό αεί οξύς την παρρησίαν .... 

ιη') Νέοι Άζουτιοι ημάς έκύκλωσάν καί ήραν .... 

(Κ ίο δ. 1 Ο 4 1 φ. 17β Βα οπ. Γ 28 φ. 1 Λαύρας (ούτος ακέφαλος ων 
άρχεται από τής ιβης στροφής) Ρ ί ί τ 3., ΑιΐΗΐβοία δαοτε., τόμ. Α'. % 

507—514.) 

16) Τή Ι^'. Ευφημίας μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «τού».. 
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Ήχος δ'. Ό υψωθείς. 

Έν τή άθλήσει σου καλώς ήγωνίσω .... 

(Ίό. Μηναΐον έντυπον.) 

'Ο οίκος 

α') Τής πανευφήμου ό ναός παράδεισος εδείχθη .... 

β') Οι μεταοχύντες των πολλών θαυμάτων καί μεγάλα)ν .... 

γ') Ύπό τής άγαν τού εχθρού μανίας έκτραπέντες. ... 
(Κ ώ δ. 1041 φ. 22α Βατοπ. Γ 2 8 . *3β Λαύρας- ή α' στροφή καί έν 
τφ Μηναίω τφ έντύπω.) 

17) Τή Κ'. Ενοταϋίον μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς ί 

«Ύμνος [Ρωμανού]» 

Ήχος β'. Τά άνω ζητών. 

Τά πάθη Χριστού σαφώς μιμησάμενος. 
ΓΙδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') "Υμνον μοι δώρησαι ό Θεός μου .... 

β') Μέγας έν δόξη όντως υπάρχει .... 

γ') Νυν έκ Θεού ζωγρεΐται ό νέος .... 

δ') "Ορια φθάσας τής άοικήτου .... 

ε') Σκιάν θεότητος άτενίσας .... 

(Κ ώ δ. 10 41 φ. 23α Βατοπ. Γ 28 φ. 4β Λαύρας 15 80 φ. 57α Έθν. 

Βιβλ, Παρισίων. έν τφ Βατοπ. κώδ. αί πέντε στροφαί- έν τφ Λαυριω- 

τικφ αί τέσσαρες πρώται καί έν τφ παρισινφ μόνον ή β' στροφή· ή 

α' καί έν ιοΐς έντύποις.) 

18) Τή ΚΒ'. Κοδράτον τον Αποστόλου Κοντάκιον. ε 

'Ηχ,ος δ'. Ώς άπαρχάς τής φΰσεως. 

Ώς ιεράρχην τίμιον καί αθλητήν στερρότατον .... 

Ό οίκος 

α') Τον σοφόν ιεράρχην τιμήσωμεν .... 

{’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

19) Τή ΚΓ'. Εις την σνλληψιν τον Προδρόμου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστι- 

χίς: «τού .... 

ΤΗχος α'. Χορός αγγελικός. 

Ευφραίνεται λαμπρώς Ζαχαρίας δ μέγας .... 
(’Ίδ. έντυπα.) 
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Ό οίκος 

α') Τό ιερόν εύαγγέλιον άναπτύξωμεν .... 

β') Ό καταστράπτων αρχάγγελος εις ουράνια .... 

γ') Ύπό έκπλήξεως Τστατο τώ θαύματι .... 

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 24α Βατοπ. Γ. 2 8 φ. 6α Λαύρας. Ρ ΐ I γ α, Αηαΐβ.ί 
οια 83.ογα τομ. Α . ο. 544-—545. ή α' στροφή και έν τοΐς έντύποις.) 

20) Ετερον Κοντάκιον εις την αυτήν εορτήν, ού ή άκροστιχίς: «τού... 

Αύτόμελον. 

Αστέρα τού ήλίου προλάμποντα ή στείρα έν κοιλίφ προφέρουσα ..... 

Ο οίκος 

α') Την Ζαχαρίου φωνήν ή τού αγγέλου μορφή .... 

β') Ό δέ πρεσβύτη; ίδών την τού αγγέλου μορφήν .... 

γ') Ύδρορροούσαν μαθούν τήν πέτραν την στερεάν .... 

(Ρ ΐ I τα. Λη&ΐεοΐα δαοτα. τ. Α'. ο. 545—546.) 

21) Γή ΚΔ'. Θέκλης μεγαλομάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «εις τ... 

ΎΗχος πλ. δ'. Ώς άπαρχάς τής φύσειος. 

Ώς απαρχή ύπάρχουσα μαρτύρων, Θέκλα ένδοξε .... 

Ό οικος 

α') Εορτής σεβασμίας ή έλλαμψις . . . . 

β') Ιδού δή των άγγελον τά τάγματα .... 

γ') Σέ παρθένε ύμνεϊν ού παυόμεθα .... 

δ') Τής παρθενίας τφ κάλλει έξέλαμψας .... 

(Κ ώ 5. Γ 2 8 φ. 6β Λαύρας. 3 3 διιρρΙ. φ. 14β Έθν. Βιβλ. Παρισίων 

(έν φ τό Κοντάκιον μόνον και ή α' στροφή). Ρ ΐ I γ α, Αη&ΐ£θΙ& δα>: 

στα. τ. Α' σ. 395 (ένθα αί τρεις πρώτοι στροφαί) ή α' καί δ' στροφή 
ώς Κοντάκιον καί έν τοις ένιύποις.) 

Τή ΚΕ'. Ευφροσύνης της όσιας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Έπο[ς · . . ] 

ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών. 

Τήν άνω ζωήν ποθούσα επιτεύξασθαι .... 

( Ίδ. Μηναιον έντυπον.) 
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Ό οΐκος 
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α') Έν ευφροσύνη καί θυμηδία .... 

β') Γϊύθεν όρμάται αύτη ή κόρη .... 

γ') "Ολη ή δέησις των γονέων .... 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ·. 8α Λαύρας, ή α' στρ. καί έν τοΐς εντύπους.) 

23) Τή ΚΤ'. Η μετάσταοις Ίωάννον τον Θεολόγον. Κοντάκιον, οί? ή άκρο¬ 

στιχίς : 

« Ύμνος ε[ι]ς |Τω)άν[νην] > .... 

' Ηχος β'. Αύτόμελον 

Τά μεγαλεία σου Παρθένε .... 

ΓΙδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οΐκος 

α') "Υψη ουράνια Ικμανθάνειν .... 

β') Μέγας ύπάρχο)ν ιερογράφος .... 

γ') Νούς άκατάληπτος ώς υπάρχων .... 

δ') "Οτε οΰν ήλθες προς μαθητείαν .... 

ε') Συν Ιωάννη Πέτρος άνίει .... 

ς') Έχοντες σύντομον τό οικτείραι .... 

ζ') Σύνοικον έ'χων τήν παρθενίαν .... 

η') ’Άγαν ποθών, σοφέ Ιωάννη .... 

θ') Χούν καί ψυχήν σε καθηγνισμένον .... 

(Κ (ο δ. 10 41 φ. 26α Βατοπ. (έν φ αί έ'ε πρώται στροφαί). Γ. 2 8 

φ. 8α Λαύρας (έξ ού έλλείπουσιν ή γ' δ' ε' καί ς' στροφ.) ή α' σιρο* 

φή καί έν τοΐς εντύπους Μηναίοις.) 

24) Τή ΚΖ . Καλλιατράτου και των συν αντφ Κοντάκιον. 

* Ηχος δ'. 'Ο Υψωθείς. 

Κολαστηρίων καί ποινών προκειμένων .... 

Ό οίκος 

α') Τών άθλοφόροη' ό ναός παράδεισος έδείχθη . . . . 

(Κ ώ δ. 1 5 8 0 φ. 76α Έθν. Βιβλ. Ιίαρισίων.) 

25) Τή ΚΗ'. Χαρίτωνος ομολογητήν Κοντάκιον. 

ΤΗχος δ'. Ό υψωθείς. 
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Των επιγείων καί φθαρτών την άπόλαυσιν . . . . 

Ό οίκος 

α') Επέστη σήμερον ήμΐν σωτήριος ήμερα .... 

(Κ (ο δ. 2 6 7 σ. 17 I Έθν. Βιβλ. Παρισίων : Η 1 8 δ φ. 1δ8α Λαύρας. ) 

26) Τη Λ . Γρηγορίου της μεγάλης Αρμενίας Κοντάκιον. 

Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον 

Πάντα πόνον σήμερον ή εκκλησία ... 

Ό οίκος 

α) Ρώμην μοι δίδου, άθλητά, ύμνήσαι κατ’ αξίαν .... 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 11β Λαύρας 2 6 7 σ. 178 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

*Εν Μηνί Όκτωβρίφ 

27) Τή Β' Κυπριανόν καί Ίονστίνης Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: «του... 

7Ηχος α' χορός αγγελικός. 

5Εκ τέχνης μαγικής έπιστρέψας, θεόφρον . . . 

Η) οίκος 

α ) Των ιαμάτων σου, άγιε, τά χαρίσματα ... 

β') Ό μή βουλόμενος Κύριος καθώς γέγραπται... 

γ7) "Υπό παθών πριν κρατούμενος, πολυθαΰμαστε . . . 

(Κώδ. 13 φ. 99α ΈΌν. Βιβλ. Παρισίων. 26 7 σ. 191 της αυτής Βιβλ. 

32 5 χι ρ ρ 1. φ. 32 της αυτής Βιβλ. Η 1 8 δ φ. 179β Λαύρας Δ 2 7 

Λαύρας Ε 142 Λαύρας (είς πάντας τούτους τούς Κώδ. μόνον τό 

Κοντάκιον και ή α' στροφή). Γ 28 φ. 14α Λαύρας (και αί τρεις 
στροφαί.) 

28) Τή Δ' Αομνίνης αγίας Κοντάκιον. 

7Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Ποθούσα Χριστόν ΓΙαρθενομάρτυς ένδοξε . , . 

Ό οίκος 

α') Δρόμον καλόν έπόθησας τρέχειν . . . 

(Κώδ. 2 6 7 σ. 200 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 
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£9) Τή θωμά τον 3Αποατόλου Κοντάκιον. 

7Ηχος δ'. Έπεςράνης σήμερον. 

Ό τής θείας χάριτος Ξεπληρωμένος . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τον του Κυρίου μαθητήν καί μέγαν μυστολέκτην . , . 

β') Ό άπιστούντι τφ Θωμφ ποτέ καθυποδείξας . . . 

γ') Δεύρο ψηλάφησον Θωμά την άχραντον πλευράν μου . . . 

(Κώδ. 10 4 1 φ 3.α Βατοπ. Γ 2 8 φ. 17α Λαύρας Θ 7 7 φ. 57β Λαύ¬ 

ρας. Ε 15 2 φ. 73α Λαύρας. Η 1 8 5 Λαύρας" ή α'. στροφή καί εν τοΐς 
έντύποις.) 

30) Τή Ζ'. Σέργιον καί Βάκχου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς : «Έπο[ς] ... 

7Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Τον νουν προς εχθρούς άνδρείως παρατάξαντες . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Έν ούρανοΐς, Χριστέ, κατοικούντες . . . 

β') Περιφανείς βίου καί πλούτου . . . 

γ') Ότε οΰν έγνιοσαν οί κακούργοι . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 ψ. 17β Λαύρας. 104 1 φ. 31β Βατοπ. ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.) 

31) Τή Η'. Πελαγίας της όοίας, Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 

Τού [ταπεινο]ΰ [Ρω]μ|ανού] . . . 

7Ηχ,ος β'. Τά άνω ζητών. 

Τό σώμα τό σόν νηστείαις κατατήξασα . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τή αμαρτία νενεκρωμένος. . . 

β') "Όσοι έν βίω έν άμαρτίαις . . . 

γ') 6Υπό τής θείας εύσπλαγχνίας . . . 

δ') Ύπό την δύσιν την τού ήλιου . . . 

ε') Μόνον ως ηκουσε τής όσιας .. . 

(Κώδ. 1 3 φ. 104α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α'. μόνον στροφή.) 
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158 0 φ. 105α της αυτής Βιβλ. (εν φ ή α'. μόνον στροφή). Γ28 

18β Λαύρας (έν ω ή α'. καί γ'. στροφή). 104 1 φ. 32α Βατοπ. (£λΛ’ 

η α . καί γ . στροφή). Η β . στροφή καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις 
Δ 55 Λαύρας (ή α'. στροφή)) 

ο'2) I ή I. Ευλαμπίου καί Ευλάμπιος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς; 

«Ταπ[εινού] ... 0·5:| 

τΙΙχος γ\ Ή Παρθένος σήμερον. 

Τούς γενναίους μάρτυρας καί αδελφούς κατά σάρκα ... 

("10. Μηναίον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α ) Την δυαδα πιστοί των αθλοφόροον σήμερον . . 

β ) 'Άπιιολείας βυθφ "Έλληνες κυλινδούμενοι . . . 

Υ') Πόθφ θείω τρωθείς στερρώς επί τού βήματος... 

(Κώδ. 1041 φ. 33α Βατοπ. Γ28 φ. 19α Λαύρας. Ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.) 

.43) Γή ΙΑ . Φιλίππου τον Αποστόλου Κοντάκιον. 

*Ηχος δ'. Ό υψωθείς. 

Ό των εθνών σαγηνευτής ύπερθαύμαστος ... 

?0 οίκος 

Ως ουρανός δόξαν Θεού αύτόπτα διηγήσω ... ' 

(Κώδιξ Θ 77 φ. 112α Λαύρας. Ε. 1 4 2 Λαύρας.) . ;β| 

Τή II» . Πρόβου, Ταράχον και Ανδρονίκου Κοντάκιον, ού ή άκροσ .1 
«τού . . . ;··ν® 

ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών. 

Τριαδος ήμιν την δόξαν έμφανίσαντες ... 

Ο οίκος ·β:Μ 

α ) Τού Τησού τά πάθη γενναίους . . 

β') Οί απλανείς αστέρες Κυρίου ... 

Υ) Υπέρ ημών Χριστόν τον παθόντα . . . 

(Κώδ. 104 1 φ. 33β Βατοπ. Γ28 φ. 20β Λαύρας (έν φ ή α'. καί βλ| 
μόνον στροφή). Ή α'. καί έν τοΐς έντύποις.) 
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35) Τή ΙΓ'. Κάρπον καί Παπύλου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«ή ωδ[ή] . . . 

5Ηχος δ'. Ό υψωθείς έν τφ σταυρφ . . . 

Ώς θησαυρόν πολυτελή ό Δεσπότης . . . 

(*Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Ή προαιώνιος Θεού σοφία τε και Λόγος . . . 

β') "Ως ρόδα μέσον άκανθων φυέντες άθλοφόροι . . . 

γ') Δυναμοιθέντες έκ Θεού τά θράση των τυράννων . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 20β Λαύρας. 104 1 φ. 34α Βατοπ. Ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις Μηνιαίοις.) 

36) Τή ΙΔ'. Ναζαρίον, Γερβαοίον, Προταοίου καί Κελοίου Κοντάκιον, ού 
ή άκροστιχίς: «Τού .... 

?Ηχος α'. Χορός αγγελικός. 

Μαρτύρων τού Χριστού την τετράριθμον δόξαν . . . 

ΓΙδ. Μηναΐον έντυπον.) 

"Ό οίκος 

α') Των άθλοφόρων την άθλησιν τά παλαίσματα . . . 

β') "Ότε εις πάντα τά πέρατα το αθέμιτον . . . 

γ') Υιός υπήρξε Ναζάριος εύγενέστατος . . . 

(Κώδ. Γ 28 χ. 22α Λαύρας. 104 1 φ. 34α Βατοπ. ή α'. στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.) 

37) Τή ΙΕ'. Λουκιανόν μάρτνρος Κοντάκιον. 

7Ηχος β'. Τά ανω ζητών. 

Θαυμάτων πολλών δεξάμενος ενέργειαν . . . 

Ό οίκος 

α') Πόθεν άπάρξομαι τούς επαίνους έξυφάναι ό τάλας . . . 

(Κώδ. 26 7 σελ. 268 ’Εθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

38) Τή Ιζ'. Αογγίνου τον έκατοντάρχον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς γ 

«τού . . . 

’Ηχος δ\ Έπεψανης σήμερον. 
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Εύφροσυνως γέγηθεν ή έκκλησία . . . 

(’Ίδ. Μηναίον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τον ουρανόν σκότη) πολλώ, την γην τε σειομενην . . . 

β') Ό υπηρέτης τού Θεού καί φύλαξ των δογμάτων . . . 

γ') Υιός υπάρχει τού Θεού, άμήτωρ μέν τό πρώτον . . · 

(Κώδ. 104.1 φ. 35β Βατοπ. Γ 28 Λαύρας (έν ω ή α' μόνον στροφή, 
ήτις εύρηται καί έν τοϊς έντύποις.) 

39) Τη Κ'. Αρτεμίου μεγαλομάρτυρας Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 

«τού . . . 

Ήχος β'. Τονς ασφαλείς. 

Τον ευσεβή καί στεφηφόρον μάρτυρα . . . 

(’Ίδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οίκος. 

α') Τί τούς αγώνας σου έξαρκέσει .... 

β') Ότε ό θήρ ό πλάνος επέστη .... 

γ') Ύπό πολλής δεινής μέν μανίας .... 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 24 β Λαύρας. 104 1 φ. 36β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν 
τοις έντύποις.) 

40) Τή Κ Α'. ’Ιλαρίωνος τον μεγάλου Κοντάκιον, ού η άκροοτιχίς: 

«9Έπο[ς] . · · · 

9Ηχος γ'· *Η Παρθένος σήμερον 
Ώς φωστήρα άδυτον τού νοητού σε ήλιου .... 

(’Ίδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Έρασθείς τού Χριστού τά θεία παραγγέλματα.. 

β') ΙΙοΐος νους γηγενών κατ’ αξίαν ίσχύσειεν .... 

γ') Όφθαλμοίς ψυχικοις κατανοήσας, όσιε .... 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 25α Λαύρας 1 0 4 1 φ. 37α Βατοπ. Ή α' στροφή καί 
έν τοις έντύποις.) 

41) Τή ΚΒ'. *Αβερκίου επισκόπου Ίεραπόλεως Κοντάκιον. 

ΙΙχος πλ. ό'. Ώς άπαρχάς τής φΰσεως. 
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Ώς ιερέα μέγιστο ν καί αποστόλων σΰσκηνον . . . 

(’Ίδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οίκος προς τό: Αυτός μόνος υπάρχεις. 

α') Την τού κόσμου παντός ματαιότητα .... 

β') Ώς πολύς σου ό πλούτος τής χάριτος_ 

γ') Θεοφόρων πατέρα)ν τά δόγματα .... 

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 38α Βατοπ. Γ 28 φ. 24α Λαύρας έν α> μό·. ον ή β' 

καί γ'. στροφή). Δ 2 7 (έν ώ ή α' στροφή) Λαύρας, 2 6 7 σ. 309 Έ'θν. 

Βιβλ. ΙΊαρισίων (έν φ ή α' στροφή). Θ 7 7 φ. 256β Λαύρας (έν ρ> ή α' 
στροφή 1 3 φ. Π4β Έ&ν. Βιβλ. Παρισίων (έν ω ή α' στροφή). Ή β'. 

καί έν τοις έντύποις.) 

42) Τή ΚΓ'. Ιακώβου τον άδελφο&έυν Κοντάκιον. 

Ώς μαθητήν λαμπρότατον καί Ιεράρχην δίκαιον .... 

Ό οίκος 

α') Ό υιός τού Θεού συναίδιος .... 

(Κ ώ δ. 1 5 8 0 φ. 142α Έθν. Βιβλ. Παρισίων, Ε 152 φ. 95β Λαύρας 
10 4 1 φ. 38β Βατοπ.) 

43) Ιή ΚΔ'. Λρεϋα και των συν αντφ Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«τού . . . 

Ήχος ό'. Έπεφάνης σήμερον. 

ΙΙολιάν κτησάμενος . . . 

Ό οίκος 

α') Την παρρησίαν των σεπτών καί θείων άθλο φόρων . . . 

β') Όρμήσας ούν ό δυσσεβής καί άθεος τή πόλει . . . 

γ') Ύπό τού πλήθους των στερρών καί θείων άθλοφόρων... 

(Κ ώ 6. 10 4 1 φ. 39α Βατοπ.) 

44) Γη ΚΕ'. Μαρκιανον και Μαρτυρίου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«φδή . . . 

Ηχος <Υ. Ό υψωθείς. 

Άγωνισάμενοι καλώς από βρέφους . . . 

(’Ίδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Ώς ύπηρέται ευσεβείς Θεού τού φιλάνθρωπου . . . 
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β') Διαδραμόντες άκλινώς ύγράν τε καί την γαΐαν . . . 

γ') Ή γέννησις θεοπρεπής ή αΰξησις αγία ... 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 Φ· 28α Λαύρας. 10 4 1 φ. 40α Βατοπ. (εν φ ή α' καί 
στροφή) 2 6 7 σ. 383 Έθν. Βιβλ. Π αριοίων (εν ω ή β' στροφή)- 
α' καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.) 

45) Τη ΚζΑ Αημητρίον μεγάλομάρτυρός Κοντακιάν. 

(Τέσσαοας στροφάς τούτου έξέδοτο ό Μαίΐδ έν Βγζ 'λαιί. 1906 σ. 
τό πλήρες εύρηται εις τον Πατμιακόν κώδ. 212 φ. 17—19.) 

■]6) Τη ΚΖλ Νέοτορος μάρτυρας Κοντάκιον 
Τ Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Άθλήσας καλώς αθάνατον την εύκλειαν . . . 

Ό οίκος 

α') Ρώμη Θεοΰ άθλήσας νικηφόρος έδείχθης . . . 
(*Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

47) Τη ΚΘ'. *Α β ραμιού τον όοίον Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: «του., 

τΗχος γ. ΊΊ παρθένος σήμερον. 

Έν σαρκί ώς άγγελος . . . 
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

'Ο οίκος 

α') Τά φθαρτά παριδών την αφθαρσίαν είληφας . . . 

β') Ό σοφός ασκητής χρόνον έπτακαιδέκατον . . . 

γ') 4Υπό τής τού Θεού χάριτος καί Ιλλάμψεως . . . 

(Κώδ. 10 4 1 φ. 41 β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.) 

48) Α'. Ζηνόβιόν και Ζηνοβίας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Ταπ[εινού Ρωμανού . . . ] 

τ Ηχος πλ. δ'. £Ως άπαρχάς. 

Τούς αλήθειας μάρτυρας καί εύσεβείας κήρυκας . . . 

ζΟ οίκος 

α') Τον γενναΐον καί μέγαν Ζηνόβιον . . . 

β') 5Από βρέφους Θεφ καθιέρωσαι . . . 

γ') ΙΙαραδόξοις ώς ήκουον άπαντες ... 

(Κώδ. 1 0 4 1 φ· 42α Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.) 
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§| *Εν Μηνϊ Νοεμβρίω 

;;49) Τή Α . Κοομά καί Δαμιανόν των Αναργύρων Κοντάκιον, οΰ ή 
άκροστιχίς: 

« Πο ί η μ α Ρω μ α ν ο ύ » 

νΗχος β'. Αύτόμελον. 

Οι την χάριν λαβόντες των Ιαμάτων 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ο οικος' προς τό : Τράνωσαν μου. 

α') Πάσης συνέσεως καί σοφίας . . . 

β') "Ολης φωστήρες τής οικουμένης . . . 

γ') 'Ίλεως πάσι φιλανθρωπία . . . 

δ ) Γ Ηπλωται γάρ εις πάντα τά έθνη . .. 

ε') Μέγας ό Κύριος ό φωτίζων . . . 

ς'.) Άξιοι άγιοι τού νυμφώνος . . . 

ζ ) Ρήματα θεία καί πάσαν γνώσιν . . . 

η') Ώ τής άφατου φιλανθρωπίας . . . 

θ') Μέγα έξαίσιον ήν τό θαύμα . . . 

Ο Άπασαν έννοιαν ΰπερβαίνει . . . 

ια') Νυν μέγα έργον τό τού γυναίου.. . 

ιβ ) Όλως ούκ έλαθε τούς άγιους . . . 

ιγ') Υμνον οΰν πάντες προσφέρομέν σοι . . . 

(Κώδ. Γ 28 φ. 31β Λαύρας (έν ω αί πέντε πρώται στροφαί). 1041. 
φ. 43α Βατοπ. (έν φ η α , β'. γ' καί ε' στροφή) Ρ ΐ ι γ α, Αηαίοοία 
0Γ3χ τ. Α σ. 218—222 (ένθα πλήρης ό ύμνος.) Ή α' στροφή καί έν τοΐς 
έντύποις.) 

50) "Κτερυν Κοντάκιον εις τους Ανάργυρους, ου ή άκροστιχίς: .τού .... 

Ηχος πλ. <Υ. ώς άπαρχάς. 

Ώς τού Χριστού θεράποντες την δωρεάν έλάβετε . . 

Ό οίκος 

α') Τον ναόν τον άγιον προφθάσαντες .... 

β ) Ο ποιμην των προβάτων ό εύσπλαγχνος . . . 

γ') Υιοί οί Ανάργυροι γεγόνασιν .... 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 3ϊ5β Λαύρας. Δύο έτέρας στροφάς έδημοσίευσεν ό 

Μα&δ έν Βγζ. ΖβίΙ. 1906 σ. 34 τό πλήρες εύρηται εν τφ Πατμιακώ κώδ. 
212 φ. 21—24.) 
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51) Τή Βλ Άκινδννον καί των συν αντφ Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 

«Του [τάλα έπος)» 

'Ηχος α'. Χορός αγγειακός. 

Αστέρες απλανείς του ήλιου τής δόξης .... 

Ό οίκος 

α') Τον έν π ε λ άγει τού βίου χειμάζομε νον . . . 

β') ’Όμμασι θείοις προβλέποντες . . . 

ν') Ύπό τής άνωθεν χάριτος δυναμοΰμενοι . . . 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. Βία Λαύρας (έν ώ προτάσσεται, τοΰ Κοντακίου ή! 

άκροσιιχίς : τοΰ τάλα έπος* άλλ’ εύρηνται μόνον αί ανωτέρω τρείς 

στροφαί). 10 4 1 φ. 44α Βατοπ. (έν φ ή α' και γ' στροφή). 2 6 7 σ. 379 

Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ τό Κοντάκιον καί ή α' στροφή.) 

52) Τή Γ'. *Ακεψιμα, Ιωσήφ και ’Λ. ειϋαλά Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς;] 

«Το[ύ Ρωμα]ν[οΰ . . . ] 

τ Ηχος β'. Τά ανω ζητών. 

Τά θεία σοφέ σεπτώς έμυσταγώγησας . . . 
("Ιδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α) Τις των πιστών δυνήσεται δλως . . . 

β') Οΰτος 6 μάρτυς καί Ιεράρχης . . . 

γ') Νίκην έδέξατο ούρανόθεν . . . 

(Κώδ. Γ 28 φ. 35α Λαύρας. 1 5 70 φ. 9α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν 

ώ τό Κοντάκιον καί ή α'. του Οίκου στροφή). Τό πλήρες Κοντάκιον 

έξεδόθη υπό τοΰ Μ&&9 έν Βγζ. Ζοίί. 1906 σ, 36—41.) 

53) “Ετερον Κοντάκιον εις τούς αυτούς, οΰ ή άκροστιχίς: «τού . . . 

’Ηχος α'. Χορός αγγελικός. 

Φωτί τφ νοητφ τάς ψυχάς έλλαμφθεντες . . . 

'Ο οίκος 

α') Την χερσωθεισαν καρδίαν μου πολλοΐς πταίσμασιν . . . 

β') "Ολος υπάρχων, μακάριε, εκ νεότητος . . . 

γ') Ύλην φθαρτήν βδελυξάμενος, παμμακάριστε . . . 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. Ιόα Βατοπ. 2 5 9 φ. 21β Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ 

μόνον τό Κοντάκιον). Ή α'. στρ. καί έν τοίς έντύποις.) 

Ρωμανός ό Μελωδός. 

Γ)4) Τή Τ'. Παύλου τον ομολογητήν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς : 

«Ό αί(νος Ρωμανού). 

5 ΙΙχος β'. Τά άνω ζητών. 

Άστράψας έν γή ως άστρον ούρανόφωτον . . . 

υ οίκος 

α') Όμολογίας στύλος υπάρχει; . . . 

β') νΑνωθεν έσχες, ΙΙαύλε, την κλήσιν . . . 

γ') Ίερωσΰνης τό θειον χρίσμα . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 36α Λαύρας. 10 41 φ 45β Βατοπ. 3 6 4 φ. 43α Έθν. 

Βιβλ. Παρισίων (έν φ τό Κοντάκιον καί ή β'. στροφή). *Η αλ στροφή 
καί έν τοίς έντύποις.) 

55) Τή Η λ ή Σνναξις των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ Κοντά¬ 

κιον εις τον Μιχαήλ. 

Ηχος πλ. β'. Την υπέρ ημών πληρώσας. 

'Ο έν ούρανοίς προβλέπων Θεού την δόξαν . . . 

Ό οίκος 

α') Ακατάληπτος ούσα τριάς ή θεία . . . 

α') Ρώμη ουρανόν θεία καί γην ο κτίσας... 

(ΡΗτα, Αηαΐβοΐα 8ο.ογλ τ. Α'. ο. 540—541.) 

56) "Ετερον Κοντάκιον εις Μιχαήλ καί Γαβριήλ. 

Ηχος γ'. Έπεφάνης σήμερον. 

Ιών άγγέλων έ'ξαρχοι καί στρατηγέται . . . 

Ό οίκος 

α) Τφ επί θρόνου Χερουβίμ έν δόξη όχουμένω . . 

β ) Οταν έξ ύψους ή φωνή τής σάλπιγγος ήχήση . . . 

(Ι'ΐΐτα, Λπαίοοίίΐ 8αογη τ. Α' σ. 541 — 542.) 

5ί) 1ή Θ'. Ματρώνης τής όσιας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς 
«Ρω[μανού ή ωδή]». 

9 Ηχος β'. Οίτην χάοιν λαβόντες. 

Διά πόθον όσια τον τού Κυρίου . . . 
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(0 οίκος 

α) Ρείθρα μοι λόγου δός ό Θεός μου . . . 

β') Ώς έξ άκανθων ρόδον ένθέως . . 

(Κ ώ δ. Γ28 φ. 36β Λαύρας. 2 5 2 φ. 86α Έδν. Βιβλ. Παρισίων (ρ.ν φ 
ή α'. μόνον στροφή). 26 7 ο. 1! 1 τής αυτής Βιβλ. (έν <Τ> μόνον τό Κον¬ 
τάκιον). 104 1 φ. 46α Βατοπ.) 

58) ΤΓ| Γ. Όλυμπο, και των συν αντω Κοντάκιον 
~ Ηχος β', Τά άνω ζητών. 

Τή) θείω φωτί τον νουν καταλαμπόμενοι . . . 

Ό οίκος 

α) Ώς μαθηταί του πάντων Δεσπότου . . . 

(Κω δ. 34 6 φ. 76β Έδν. Βιβλ. Παρισίων.) 

59) Τή ΙΑ'. Μηνά, Βίκτωοος και Βικεντίου Κοντάκιον. 

Τ Ηχος πλ. δ'. Ώς άπαρχάς. 

Ώς εύσεβείας μάρτυρας καί άθλητάς θεόφρονας . . . 

Ό οίκος 

α') Ό χορός των μαρτύρων ό ένθεος . . . 

β') Τολμηρώς την ευσέβειαν έχοντες . . . 

(Κ ώ δ. 1 58 0 φ. 193α Έδν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ τό Κοντάκιον καί 
ή α'. στροφή). Ε 1 5 2 φ. 125α Λαύρας (έν φ ή β'. στροφή). Το πλή¬ 
ρες Κοντάκιον έ^έδοτο ό ΚαιιηόαοΗετ (Μιβο. σ. 1—9.) 

60) Τή ΙΒ'. Ίιοάννον τον ελεήμονος Κοντάκιον, ού ήάκροστιχίς: «Εις... 

Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Τον πλούτον τον σόν έσκόρπισας τοΐς πένησι . . . 
(νΙδ. Μηναϊον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Έπι τό έλεος έπελπΐσας τού Θεού, Ιωάννη . . . 

β') "Ίδιον κάλλος ένθείς τή ψυχή σου . . . 

γ') Σύνοικον ουν κτησάμενος ταύτην . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 40α Λαύρας. 104 1 φ. 48α Βατοπ. εις τούς Παρισι¬ 
νούς Κώδ. 2 5 9 φ. 121α, 26 7 σελ. 429, 1 58 0 ψ. 196α, 13 φ. Ι33β, 
1 57 0 φ. 60β άπαντα μόνον ή α'. στροφ-ή* ομοίως καί εις τον Λαυρι- 
ωτικόν Ε 152 φ. 128α.) 
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61) Τή ΙΒ'. Νείλον του άοκητον Κοντάκιον. 

Ηχος β' Τά άνω ζητών. 

' Αγνεία ψυχής ένθέως όπλισάμενος . . . 

Ό οίκος 

α') Πώς επαίνεσα) τούς σούς αγώνας . . . 

(Κώδ. 3 46 φ. 91β Έδν. Βιβλ. Παρισίων.) 

62) Τή ΙΓ'. Ίωάννον τον Χρυσοστόμου Κοντάκιον, ού ή άκοοστιχίς: 

«Τού ταπ[ε|ινο[ύ Ρωμανού]». 

ΤΗχος πλ. β'. Την υπέρ ημών. 

Έκ των ουρανών έδέξω την θείαν χάριν . . . 
(’Ίδ Μηναιον έντυπον.) 

α') Τό τ(7>ν δλων ποιητή κλίνω τό γόνυ . . . 

β') 'Ο τών ουρανίων άρχιεραρχής. . . 

γ') Υπέρ την τού ήλιου φαίνει ακτίνα . . . 

δ') Τερπνός περί τον ορθρον . . . 

ε') Αγνοώ πώς τον θειον προσαγορεύσω . . . 

Τ') Παράδεισος υπάρχει θεολογίας . . . 

ζ') Ίσορρόπους τοις πράγμασι ούχ εύρίσκα) . . . 

η') Νώε μέν έκδιδάσκων τούς παρανόμους . . . 

θ') Ό μέν ήλιος λαμπών ώς φθάσει πόρρω . . . 

(Ινώδ. 10 41 φ 48β Βατοπ. (έν φ ή α', β', γ', ε'. η' καί δ' στρο¬ 
φή). Γ 28 φ. 41β Λαύρας (έν φ ή α', ε' καί ς' στροφή. Καί φ. ΙΟΗβ ή 
α', γ' καί δ' στροφή). 2 59 ψ. 129β Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή α' 
καί δ' στροφή). 1 50 7 φ. 19β τής αυτής Βιβλ. (έν ώ ή α' μόνον στρο¬ 
φή). 15 7 6 φ. 27β τής αυτής Βιβλ. (έν φ ή δ' μόνον στροφή). Εις την 
μνήμην Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς (Ίουν. δ'). Ή α' στροφή καί έν τοις 
έντύποις Μηναίοις. Αί 4 πρώται στροφαί επαναλαμβάνονται κατά την 
μνήμην Αδανασίου Αλεξάνδρειάς (Ίανουαρ. ιη'.) 

63) Τή ΙΔ'. Φιλίππου τον αποστόλου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχις: 

«Ρωμανο[ύ]». 

* Ηχος πλ. δ'. 'Ως άπαρχάς. 

Ό μαθητής καί φίλος σου καί μιμητής τού πάθους σου . . . 
(’Ίδ. Μηναιον έντυπον). 

Ό οίκος 

α') Ρείθρα λόγου παράσχου μοι Κύριε . . . 

β') Ώς πολύ σου τό πλήθος τής χάριτος . . . 
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γ') Μεθ’ ημών ό Θεός ό αόρατος . . . 

δ') Αναρίθμητα τά μεγαλεία σου . . . 

ε') Νυν ή πόλις σκιρτάτω χορεύουσα . . . 

η') Οΰτος ό μαθητής ό θεόλεκτος . . . 

(Κ ώ 6. 18 4 1 φ 50,3 Βατοπ. "II α' στροφή καί έν τοΐς έντΰποις). 

64) ' Ετερον Κοντάκιον εις τον άπ. Φίλιππον, ου ή άκροστιχίς: 

«Ποίη[μα Ρωμανού]» 

Ηχος ό\ Ό υψωθείς 

δν οί προφήται και Μωσής εν τώ νόμφ . . . 

*0 οίκος 

α') Περιφερόμενος τον νουν εις πάθη ατιμίας .. . 

β') Ό έκ παρθένου σαρκωθείς Θεός αναλλοίωτος ... 

γ') Τδώς ουν, Φίλιππε, σαφώς τον Λόγον σαρκωθέντα . .. 

δ') Ή τών ρημάτων σου φθογγή είς πάσας έςελθούσα ... 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ 4 α Λαύρας. 2 6 7 σ. 446 Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ 
ή α' μόνον στροφή.) 

65) Τη ΙΕ'. Γούρια, Σαμωνά χολ Λ βίβον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Του τ[απεινοΰ Ριομανου]» 

* Ηχος β'. Τά άνο) ζητών. 

Έξ ύψους σοφοί την χάριν κομισάμενοι. . . 

(Τδ. Μηναίον έντυπον.) 

€0 οΐκος 

α') Τής του εχθρού δουλείας με ρύσαι. . . 

β') Όλολαμπεϊς φωστήρες δειχθέντες . . . 

γ') Ύπό πολλών βασάνων τάς σάρκας . . . 

δ') Τρόπαιο ν νίκης άνωθεν ψέρο.)ν . . . 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 51α Βατοπ. (έν ω αί τρεις πρώται στροαφί). Γ 2 8; 
φ. 44α Λαύρας (έν ω αί τρεις πρώται στροφαί). 2 5 9 φ. 149α Έθν. 
Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή δ' μόνον στροφή μετά Κοντακίου ετέρου πρός; 
τό : τούς ασφαλείς «τούς εκλεκτούς καί θεοφόρυυς μάρτυρας.) 14 α' 
στροφή καί έν τοΐς έντΰποις Μηναίοις.) 

66) Γη Ι^Γ'. Ματθαίον τον Εναγγελιοτον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Ή ωδ]ή Ρωμανού] 

7Ηχος δ'. Ό υψωθείς έν τψ σταυρώ. 
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Τού τελωνίου τον ζυγόν άπορρίψας . . 

(’Ίδ. Μήνα ίο ν έντυπον.) 

Ο οίκος πρός τό : Ό μετά τρίτον ουρανόν 

α') Ή τού εχθρού με τυραννίς βιάζεται άπληστους . . . 

β ) Ωσπερ τό πριν έν τή όδφ καθήμενος έτήρεις . . . 

γ ) Διά τών σών γάρ άληθώς ρημάτων, μυστολέκτα . . . 

(Κ ω δ. 10 4 ί ω. 52α Βατοπ. Γ 28 φ. 45α Λαύρας (ένθα ή α' στρο· 
ΨΊ έ/.ει την θέσιν της τρίτης καί ή άκροστιχίς «ωδήν). 2 5 9 φ 151α 
Έθν Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή β' μόνον στροφή.) Ή α' στροφή καί έν 
τοΐς έντυποις.) 

67) Γή ΙΖ . Γρηγορίον του θαυματουργόν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

9 Ποί[ημα Ρωμανού] * 

Ηχος δ'. Τά άνω ζητών. 

Θαυμάτων πολλών δεξάμενος ενέργειαν .... 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον ) 

'Ο οίκος 

α') Πόθεν άπάρξομαι τούς επαίνους . . . 

β') Ο ία φωστήρ πολύφωτος φαίνει . . . 

γ') "Ιδιον πλούτον εκ παιδιόθεν . . . 

(Κ ώ δ. 1 2 3 φ. 46α Λαύρας. 10 4 1 φ. 5 2β Βατοπ. Ή α' στροφή 
και έν τοΐς έντΰποις.) 

68) Τή ΙΗ . Πλάτωνος μεγαλομάρτυρας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Τα[πεινο]ύ |Ρωμανο]ύ» 

7Ηχος γ . ΤΊ παρθένος σήμερον. 

ΤΙ αγία μνήμη σου την οικουμένην ευφραίνει. . . 

(Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α ) Τών Ελλήνων λιπών την ματαίαν παράδοσιν .. 

β ) Άπό πάσης Γραφής θεϊκής έκλεξάμενος . . . 

γ') Ύπό τού πονηρού κινηθείς ό Βικάριος . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 47β Λαύρας. 1041 φ. 53β Βατοπ. Ή α' στροφή καί 
έν τοΐς έντΰποις Μηναίοις.) 

69) 'Γχί ΙΘ'. Ρωμανόν μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «το[ΰ] . . . 

7Ηχος δ'. Ό υψωθείς. 

Ιον άριστέα τού Χριστού στρατιώτην . . . 
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Ό οίκος 

α') Της εκκλησίας οδηγόν καί πρόβολον καί θύτην . . . 

β') Ούκ έπαισχΰνθης τω νοΐ, άλλ’ έ'δειξας εν τοΰτω . . . 

(Κ ώ δ. Γ' 2 8 ψ. 4δα Λαύρας. 2 59 φ. 166β *Εθν. Βιβλ. Παρισίων (εν·Οα 
ή α’ μόνον οτροφή ) 

70) Τη 10 λ Άβδιον του προφήτου Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Έ[πος Ρωμανού)». 

7Ηχος β\ Τά ανο.) ζητών. 

Τφ θείω ςρωτί τον νουν έλλαμπόμενος . . . 

Ο οίκος 

α') Έςρης, Χριστέ, σοφοις εν προφήταις . . . 

(Κ ώ δ. 2 59 ψ. 175α Έδν. Βιβλ Παρισίων). 

71) Τή ΚΔ'. Αικατερίνης μεγαλομάρτυρας Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 

7Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Χορείαν σεπτήν ένθεους φιλομάρτυρες ... 
(16. Μηναιον έντυπον.) 

Ο οίκος 

α') Την έκ Θεού σοφίαν λαβούσα . . . 

β') "Ολον τον πλούτον των γεννητόρων ... 

γ') Ύπό του πόθου του μαρτυρίου . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 52α Λαύρας. 104 1 φ. 58β Βατοπ. 26 7 σελ. 514: 
Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν ω ή α’. μόνον στροφή.) 

72) Τή ΚΕ'. Πέτρου Αλεξάνδρειάς Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Έπος το[ύτο Ρωμανού]». 

νΗχος γ'. 'Η Παρθένος σήμερον. 

Όρθοδόξοις δόγμασι την εκκλησίαν φαιδρΰνας . . . 
('Ιδ. Μηναίον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Έπί την θαυμαστήν 'Αλεξάνδρειαν σπευοωμεν . . . 

β') Προσευχή έκτενεΐ καί άγρΰπνοις δεήσεσι .. . 

γ') Ούτως καλώς διαλάμπω ν ό δσιος . . . 

δ') Συνελθόντες λοιπόν πλήθος άπειρον εκραζον . . . 

ε') Τούτων ούτως πικρώς έκβοώντων έσκέπτοντο . . . 
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ί ) Οι δέ ά'νδρες ευθύς ήξαντες προς τήν δέησιν . .. 

(Κ ώ δ. 1 2 8 φ. 15α Λαύρας. Γ 2 7 Λαύρας. Ή α’ στροφή και έν 
τοϊς έντύποις Μηναίυις.) 

7») Τή ΚΖ . Ιακώβου τον Πέροον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Τού (Ρωμανού ό ] αιν(ος]» 

’ Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

ΙΙεισθείς τή καλή συζΰγω καρτερόψυχε . . . 

Ό οίκος 

α') Τον τφ πατρί συνάναρχον Λόγον . . . 

β') Ούτος ό μάρτυς τής αλήθειας. . . 

γ') Ύπεισελθών τοις βρόχοις τού πλάνου . . . 

δ') ?Από ψυχής στενάξωμεν πάντες . . . 

ε') Τκανωθεις οΰν εγώ [νυν] ό τάλας . . . 

Τ') Νόμοις ένθέοις έντεθραμμένη . . . 

(Κ ιο δ. 10 4 1 φ. 60β Βατοπ. (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί.) Γ 2 8 
φ. 55α Λαύρας (έν φ αί τρεις τελευταΐαι στροφαί). Γ 2 7 Λαύρας (έν 
<ΐ) °·ί τρεις τελευταιαι στροφαί) ή δ’ στροφή και έν τοΐς έντύποις Μη- 
ναίοις.) 

9Εν Μην). Αεκεμβρίφ 

74) Ιή Δ'. Βαρβάρας μεγάλομάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Ταπ(εινού Ρωμανού ή φδή] 

~ Ηχος δ'. 6 υψωθείς. 

Τφ έν τριάδι εύσεβώς ύμνουμένφ... 

(’Ιδ. Μηναιον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τήν νυμφευθεΐσαν τω Χριστφ διά τού μαρτυρίου.. . 

β') ’Αναπατούσα ή σεμνή έπί τής κολυμβήθρας . . . 

γ') Πεφωτισμένη τήν ψυχήν, σεμνή παρθενομάρτυς . . . 

(Κ ω δ. Γ 2 8 φ. 87β Λαύρας. Γ 2 7 Λαύρας. 10 4 1 φ. 68β Βατοπ.) 

75) Τή Τ'. Νικολάου έπιοκόπον Μύρων Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Αίνος καί ό ψαλμός Ρωμανού». 

5Ηχος γ'. ΤΙ παρθένος σήμερον. 
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Έν τοις Μΰροις, άγιε. Ιερουργός άνεδείχθης ... 

(’Ίδ. Μηναιον έντυπον.) - 

Ό οίκος || 

α') Άνυμνήσοίμεν νυν τον ιεράρχην ασμασιν ... Μ 

β') Ιδού νυν εορτή τού ιεράρχου σήμερον ... 

γ') Νίκης δπλον λαβό)ν δ ιεράρχης σήμερον ... 

δ') Ό ποιμήν ό καλός τούς άρνας συνεκάλεσε ... 

ε') Στολισμόν αρετής σοφώς περιβαλλόμενος . . . 

ζ') Καιρός νυν έξειπειν τά θεία μεγαλεία σου ... 

ζ') "Άλλος ώσπερ Μωσής έδείχθης, ιερώτατε ... 

η') Ίερώς γάρ ήμιν ό ακριβής διδάσκαλος ... 

θ') Ό την γην, αγαθέ, έφ’ ύδασι πηξάμενος ... 

Ο ΨΟΦΦ προγνωστική έγεννήθης, ιερώτατε . . . 

ια') Άμβακούμ μέν τό πριν προς προφήτην έστέλλετο.. . ■ 
ιβ') Αυτρο)θέντες σφαγής άδικωτάτης, ένδοξε ... 

ιγ') Μιμητής τού Θεού κατά πάντα γενόμενος ... Ά 
ιδ') Ό Θεσβίτης ποτέ ήγετο έπιδίφριος ... 

ιε') Σταυρότυπους Μωσής τον Άμαλήκ κατέβαλε ... 

ι^') Τον σοφόν Τιυσήφ μιμησάμενος, ένδοξε ... 

ιζ') ’ Οπαδός άψευδώς των αποστόλων, πάντιμε ... 

ιη') Ύπό τής υψηλής ταπεινώσεως, άγιε ... 

ιθ') Ρύπον βίου φυγό>ν την αγνείαν ένδέδυσο . , . 

ν') Ώς δογμάτων ορθών φύλαξ ών ακριβέστατος . , . 

κα') Μ ή βραδύνης τήν σήν προστασίαν δωρήσασθαι ... .ή 

κβ') 'Άθυμία πολλή νυν ημάς διεδέξατο . . . 

κγ') Νενευκότες προς γήν καί ψυχή καί τφ σώματι . . . 

κδ'.) Ούδείς έν πειρασμούς σέ ποτέ προσεκάλεσε ... = 

κε') Υλικών αφορμών ούκ έφίεσαι στέφανον . . . 

(Κ ώ δ. 1 0 4 1 φ. 65α Βατοπ, (έν ω ή α', β', δ', ε' καί ς' στροφή). Γ 
2 8 φ. 60β Λαύρας (έν ω ή α', β' καί ς' στροφή). Γ 2 7 Λαύρας (έν φ | 
ή α'. β' καί γ', στροφή.) Β 2 φ. 49β Λαύρας (έν φ ή α', β', δ' καί ς' Τ 
στροφή ) Πλήρης ό ύμνος παρά τφ Πίτρα, Απ&ΐβοία Βαετα, τ. Αλ ο. 

202—209.) 

76) Τή Ηλ Ταταπίον τον όσιον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: · || 

«Ή ωδ[ή Ρωμανού)» 

τ Ηχος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Τον ναόν σου, άγιε, πνευματικόν ίατρεΐον ... 

("Ιδ. Μηναιον έντυπον.) .. 
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I Ό Οίκος 

α') Ή σορός σου, σοφέ, βρύει πάσιν ιάματα .... 

Γ β') Ώς ποτέ Ισραήλ έξ Αίγυπτου διέφυγεν . . . 

; λ γ') Δωρεάν έκ Θεού είληφώς τά χαρίσματα . . . 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 66β Βατοπ. Γ 2 8 φ. 68α Λαύρας. Ρ ί ί γ 3., Λιιαίε. 
|| <π& 8&ΟΓ3., τ. Α'. σ. 565.) 

-Π) Τή ® · (Η σύλληψις της αγίας ’Άννης Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

ν «Ή [φδή Ρωμανού]» 

* Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Ευφραίνεται νυν ή "Αννα τής στειρώσεως . . . 

Ό οίκος 

α') Ή των δεσμών τής πριν ατεκνίας δι’ ευχής λυτρωθεΐσα . . . 

(Κ ώ δ. 1 6 23 φ. Ι5β Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

178) Τή Ι'. Μηνά τον Καλλικέλαδου Κοντάκιον. 

* Ηχος δ'. Ό υψωθείς^ 

Ή καλλικέλαδος φωνή τών σών λόγων . . . 

Ό οίκος 

α'.) Ό βίος σου θεοπρεπής ήδΰς σου καί ό λόγος . . . 

(Κ ώ δ. 7 0 1 δ ιι ρ ρ 1. φ. 113β ΈΦν. Βιβλ. Παρισίων Δ 24 Λαύρας.) 

79) Τή ΙΑ'. Δανιήλ τον Στυλίτου Κοντάκιον, ού·ή άκροστιχίς: 

«Ή [φδή Ρωμανού[» 

'Ηχος πλ. δ'. Ώς άπαρχάς. 

Ώσπερ άστήρ πολύφωτος σύ άναβάς, μακάριε . . . 

Ό οίκος 

α') Ή φδή ρυπαρά προς τήν αινεσιν ... 

(*Ίδ. Μηναιον έντυπον.) 

80) Τή ΙΒ'. Τον άγιου Σπυρίδωνος Κοντάκιον. 

3 Ηχος β'. Τά ανω ζητών. 

ί Τφ πόθφ Χριστού τρωθείς ιερώτατε . . , 
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Ό οΐκος 

Τον έκ κοιλίας ηγιασμένον ιεράρχην Κυρίου . . . 
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

81) Τη ΙΘ'. Βονιφατίου μάρτνρος Κοντάκιον. 

* Ηχος δ\ Έπεφάνης σήμερον. 

Τερεΐον άμιομον εθελουσίως . . . 

'Ο οίκος 

α') Ανατολής ώσπερ άστήρ 
τούς μάγους έκ Περσίδος 

όδήγησον, θεόφρον, 

τεχθήναι έν σπηλαίψ 

τφ ευδόκησαντι- Χριστφ 

τούτον προσκυνήσαι. 
βασιλείς τφ βασιλει 

άπάσης τε τής κτίσεως 

τοΰτω δώρα προσφέροντες, άγιε, 
λίβανον καί σμύρναν 

ώς χρυσόν τε καί την πίστιν, 

αύτφ δέ νυν εαυτόν ··. ν·^ 

όλοκλήρως προσήγαγες 
ως άμωμον δώρον 

τφ τυράννω δικαστή 

κράζω ν καί βοών. ·ςή§ 

Χριστού μου δούλος υπάρχω 
στεφανηφόρε σοφέ Βονιφάτιε. 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 69α Λαύρας. Εύρηται καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις> 

αλλά παραμεμορφωμένον καί άγνώριστον). 

82) Τή ΚΑλ Τουλιανής μάρτνρος Κοντάκιον. 

*Ηχος (Υ. Ό ύψίοθείς. 

Πεποικιλμένη άρεταΐς θεοδότοις .... 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Ταις των αιμάτων σου βαφαις, σεμνή παρθενομάρτυς ... 
(Κ ώ δ. 15 7 1 φ. 81α Έύν. Βιβλ. Παρισίων.) 
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|3) Τή αυτή ήμερα. Κοντάκιον προεόρτιον. 

ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών. 

Έν τή Βηθλεέμ όρώντες σπαργανούμενον , . . 

Ό οΐκος 

α') Τον τού Θεού υιόν ή Παρθένος έν άγκάλαις κρατούσα . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον ΐδ. καί άριθ. 91 στροφή α .) 

84) Τή ΚΒ'. Άναοταοίας της Ρωμαίας Κοντάκιον. 

ΤΗχος γλ Ή παρθένος σήμερον. 

Ή άθλοφόρος σήμερον τον πτερνιστήν τον τής Εύας . . . 

Ό οΐκος 

α) Τού σωτήρος ημών την θείαν ένανθρώπισιν . .. 

β') Όδηγός των πιστών γέγονεν ή θεόκλητος . . . 

γ') Τροπαιούχον αυτήν παλέσω ή διδάσκαλον . . . 

(Ρ ί ί: τ α, Αηαΐβοΐδ 3αατ& τ. Α'. σ. 637—639.) 

85) Τή ΚΓ'. Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«τού . . - 

Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον. 

Εωσφόρος ελαμψεν ή τών μαρτύρων . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οΐκος 
α') Τον έκ παρθένου δι’ ημάς τεχθέντα έν σπηλαίφ . . . 

β') 'Ο ουρανόν τε καί την γήν έδράσας έν σοφίρ. . . . 

γ7) Ύπό άστέρος νοητού φαιδρώς όδηγηθέντες . . . 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 73β Βατοπ. Β 2 8 φ. 7Ια Λαύρας. Ή α' στροφή 

καί έν τοΐς έντύποις). 

86) Τή Κυριακή προ τής Χριοτον γεννήοεως Κοντάκιον, ού η άκροστιχίς. 

«Τού ταπεινού Ρωμανού ό ψαλμός οΰτος» 

* Ηχος πλ. β'. Αύτόμελον 

α') Χειρόγραφον εικόνα μή σεβασθέντες . . . 

β') Ο! τρεις τή Τριάδι δουλεύσαντες . . . 

(Τό α' έν τοΐς Μηναίοις' τό β' παρά Ρ ί ί γ α, Απαίοοία 8αθΓ&, τόμ. Α'. 

σ. 186.) 
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Ό ο?κος 

α') Τάχυνον, ώ οίκτίρμον, καί σπεύσον ως έλεήμων . . . 

ρ7) 'Ότε έκ Βαβυλώνος τό τής είκόνος έπράχθη . . . 

γ') "Υμνον οΰν υπέρ πάντων προσέφερον ως έκ πάντων . * , 

5') Ταύτα είκός έβόων οι περί τον ’Λνανίαν . . . 

ε')’Άνω οΰν επί ύψους έστηλωμένου του μΰσους . . . 

ς') Πάνυ οΰν ήγανάκτουν και έδυα φορούν Χαλδαίοι . . . 

ζ') Έμαθεν οΰν ό άναξ και θυμοί θείς επί τούτψ . . . 

η7) "Ισταντο οΰν οί παΐδες ενώπιον του δολίου . . . 

θ') Νϋν οΰν σκέψαι τί δράσαι καί φρόντισον τί τελέσαι . . . 

ι') Ούτω λέγοντες τότε ΰφήψαν τον βασιλέα . . . 

ια7) "Υπνον ούν ύποπτεΰσας καί δναρ είναι νομίσας . . . 

ιβ') Ρήματα δέ τοιαΰτα άκοΰσαντες οι γενναίοι . ., 

ιγ') "Ωστε οΰν μή έλπισες άκοϋσαι τι περί τοΰτου . . . 

ιδ') Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων . . . 

ιε')"Αμα ήκουσε τούτων ό άθλιος και πανώλης - . . 

ις') Νάφθη ούν καί στυπείψ καί κληματίσι καί θείω . . . 

ιζ')"Οτε οΰν επυρώθη ή κάμινος των Χαλδαίων . . , 

ιη7) Υβριστής έπηνέχθη ύμιν έκ των υπηκόων . . . 

ιθ7) Ούτως λεζάντες τότε οί μεγιστάνες τοΐς νέοις . . . 

κ') Ψόγον γάρ οΰκ έπάγει ήμιν τό ούτως τεθνάναι . . . 

κα')5 Αραντες οΰν τούς παΐδας οί επί τοΰτψ ταχθέντες . . . 

κβ') Αέλυτο παραχρήμα δΰναμις τής καμίνου . . . 

κγ') Μόνον γάρ συγκατέβη τοΐς περί τον Άνανίαν . . . 

κδ') *Όλην οΰν την καρδίαν έκδόντες προς λειτουργίαν ... 

κε7) Στήσαντες οΰν οί παΐδες χορόν έν μέσψ καμίνου . . . 

κς') "Οθεν καταπλαγέντες έξέστησαν τή καρδία . . . 

κζ') "Υμνος οΰν τω εΰσπλάγχνψ καί αίνος τώ φιλάνθρωπο)... 

κη') Τούτων ούτο^ς ψαλλόντων καί ούτο>ς ικετευόντων . . . 

κθ') 'Όλος οΰν ήλλοιυνθη και συνεχΰθη τάς φρένας . . . 

λ7) Σέβα) οΰν καί μ ή θέλων τον Κύριον των Εβραίων . . 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 77α Βατοπ. (έν ω πλήρης ό ύμνος.) Γ 2 8 φ. 71β 
Λαύρας (έν ω μόνον αί δέκα πρώται στροφαί.) Ρ ί I γ ά, Ληα1βοΙ& 8α- 
οτα, χ. Αλ σ. 18ό—198. 'ΙΙ α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις άλλα παρηλ. 
λαγμένη.) 

87) Κοντάκιον προβόρτιον τών Χριστουγέννων, οΰ ή άκροστιχίς: 

«Ταύτ[η ή φδή Ρωμανού]» 

Ήχος α. Χορός αγγελικός. 

Εΰφραίνου Βηθλεέμ Εύφραθά έτοιμάζου . , . 

-335 Ρωμανός ό Μελψδός. 

40 οίκος 

α') Τής σής, Παρθένε, κυήσεως την λαμπρότητα . . . 

β7) Αυτός υπάρχει Θεός ήμών προαιώνιος . . . 

γ7) * Υπό πολλής άγαθότητός συγκαμπτόμενος . . . 

δΟ Τις ού θαυμάσει τό έλεος καί ΰμνήσειεν . . .' 
(Κ ώ δ. 10 11 φ. 74α Βατοπ. (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί.) Γ. 2 8 
φ. 70α Λαύρας (έν φ καί αί 4 στροφαί.) Η 9 4 φ. 147α Λαύρας (έν 
φ ή β' μόνον στροφή.) 

α Ετερον Κοντάκιον προεόρτιαν. 

* Ηχος πλ. δ'. 'Ως άπαρχάς. 

Ή Βηθλεέμ έμφαίνεται καί Γαλιλαία γήθεται . . . 

'Ο οίκος 

α) Πώς υμνήσω παρθένον κυήσασαν . . . 

(Κ ώ δ. Θ 3 2 φ. 136α Λαύρας. Η 9 4 Λαύρας.) 

Τή ΚΕ7. Εις την γέννησιν τον Χρίστον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 

«Τού ταπεινού Ρωμανού ό ύμνος». 

~Ηχος γ'. Αΰτόμελον. 

Ή Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

£0 οίκος 

α') Την Έδέμ Βηθλεέμ ήνοιξε δεύτε ίδωμεν . . . 

β') Ό πατήρ τής μητρός γνώμη υιός έγένετο . . . 

γ') * Υψηλέ βασιλεύ, τί σοι καί τοΐς πτωχεύσασι , .. 

δ7) Γά τοιαύτα ρητά έν άπορρήτψ λέγουσα . . . 

ε7) Ακριβώς γάρ ήμΐν ό Βαλαάμ παρέθετο . . . 

ζ') Παραδόξων ρητών ή Μαριάμ ως ήκουσε . . . 

ζ7) Επειδή ούν λαός σός έστι, τέκνον, κέλευσον . . . 

η7) Ιησούς ό Χριστός όντως καί Θεός ήμών . . . 

θ7) Νυν οΰν δέξαι, σεμνή, δέξαι τους δεξαμένους με ... 

ι7) Οί δέ μάγοι ευθύς ώρμησαν εις τον θάλαμον . . . 

ια7) Ύπομνήσω υμάς μάγοις Μαρία έφησε . . . 

ιβ') Ρητορεύει σαφώς άπαντα άπερ ήκουσε . . . 

ιγ7) Ώς δέ ταύτα αύτοΐς ή Θεοτόκος έφησεν . . . 

ιδ7) Ματαιότης έστι ματαιοτήτων άπαντα . . . 

ιε7) Άλλ’ ώς έ'νι αυτόν τούτον τον λύχνον έχομεν . . . 

ιζ') Ναί, φησιν, τοΐς πιστοΐς μάγοις Μαρία έφησε . . 
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ιζ') 'Ότε ταύτα αυτών ή Θεοτόκος ήκουσε . . 

ιη') Ύπενόουν ημάς άφρονας οί ανόητοι. . . . 

ιθ') βΟ άστήρ πανταχού ήν ημών προηγούμενος . . . 

κ') Ύπό των απλανών μάγων ταύτα έλέγετο . . . 

κα') Μετά πάντα αυτών ταύτα τά διηγήματα . . . 

κβ') Νέα νυν αγαθά βλέπουσα ή άμώμητος . . . 

κγ') Ούχ απλώς γάρ είμι μήτηρ σου, σώτερ εύσπλαγχνε... 

κδ') Σώσον Κόσμον, σωτήρ, τούτου γάρ χάριν ήλυθας... 

(Κ ώ δ. 1 3 5£θν. Βιβλ. Παρισίων. 10 41 φ. 84α Βατοπ. Γ 2 8 φ. 76α 
Λαύρας. Γ 2 7 ψ. 13α Λαύρας. Κιόδ. Καυσοκαλυβίων Κ 1 ’ό φ. 6 εΐς 
τούς έξ τούτους Κώδ. εύρηται πλήρης 6 ύμνος.Έν Κώδ. 1 5 7 2 φ. 118β 
’Εθν. Βιβλ. ΙΤαρισίων μόνον αί τρεις πρώται στροφαί. Ή α' στροφή 
και έν τοΐς έντύποις. ’Ίδ. καί Ρ ΐ I γ ά. Λη&Ιοοία Βίτοτα, τ. Α'. σ. 1-11. 
*Έκδοσιν κριτικήν του ύμνου έδημοσίευσεν ο Ρ. Μ δ α 8 έν Β}’ζ. 
ΖθΐΐεοΙιηΟ; τ. XXIV (192;}) σ. 1—13, είχα έξέδοτο αυτόν και ό Ο. Ο & ηχ¬ 
ώ ο ι 1 ί έν τφ ΡιιΜίοΛζίοηί άβΙΓΤηδίΐίυίο ρβι* ΡΚιίΓορΒ. οι ΐοηΐίΐΐίί, δε- 
οοηάβ «εηο, Ρο1ίΐίοα-31οΠ3.-Εοοηοιηΐ&, V. ΝίΐμοΡ, Κ Κίοοί&πϋ 1924 σ. 
45—58) και έν τφ έργφ αυτού Κοηεηο ιΐ Μβίοάβ Ιηηί σ. 88—118 μετά 
μεταφράσεως Ιταλικής.) 

90) Κοντάκιον ετερον εις την Γέννησιν τού Χριστού. 
Εύρηται έν τώ Πατμιακφ Κιί»δ. 212 φ. 128—129 (ανέκδοτον.) 

91.) Τι} επαύριον των Χριστουγέννων Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Των έπ[ιλοχίων Ρωμανού ] 

~Ηχος δ') Τά άνω ζητών, 

Έν τή Βηθλεέμ δρώντες σπαργανούμενον . . . 

Ό οίκος 

α') Τον τού Θεού υιόν έν άγκάλαις ή Παρθένος κρατούσα .. . 

β') Ώς δέ. τοΐς λόγοις τούτοις Μαρία έκολάκευε γόνον . . . 

γ') Νέαν φιονήν ακούω, ιό άνερ. μελωδούσαν γλυκεΐαν . . . 

δ') Έπί δέ τούτοις τοΐς εΐρημένοις ό 'Λδάμ ώς έξ ύπνου . . . 

ε') Πληραφορήθητι, άνερ, τοΐς λόγοις εμού τής ταλαίπωρου . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 φ· 82β Λαύρας.) 

92) Κοντάκιον μεΜορτον, ού ή άκροστιχίς: «Ό ύμνος Ρωμανού». 

ΤΗχος δ'. Αύιόμελον1). 

•I Τό Κοντάκιον τούτο περιήλθεν εις τήν τάξιν τ(7)ν Καθισμάτων μεταγενε- 
στέρως και κατά τούτο έποιήθησαν πλειστα άλλα παρόμοια. 

Ρωμανός ό Μελφδός. 237 

Κατεπλάγη Τωσήφ τό υπέρ φύσιν θεωρών . . . 

(’Ίδ. Μηναίον έντυπον ) 

'Ο οίκος. Προς τό : ΤΙ προσευχή όμού. 

α') Οπερ όρώ νοήσαι ού χωρώ* υπέρ νουν γάρ υπάρχει ανθρώπινον . . . 

β') Υβριν ούδείς ηγείται βασιλεύς όταν τον εχθρόν θέλει χειρο>σασθαι... 

γ') Μάννα ποτέ καί στάμνον τήν χρυσήν κιβωτόν Μωυσής . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 83β Λαύρας (μόνον αί τρεις αύται στροφαί καίτοι 
έν έπικεφαλίδι. σημειοΐ ακροστιχίδα : «ό ύμνος Ρωμανού».) 

93) Κοντάκιον ετερον. 

Ηχος δ'. Κατεπλάγη Τωσήφ. 

Τί θαυμάζεις Μαριάμ 
τί έκθαμβε! σε τό Ιν σοί; 

δτι άχρονον υιόν 

χρόνω έγέννησα φησί . . . 

( 1 δ. τούτο ως Κάθισμα τι) κε# Δεκεμβρίου. Δυσιυχώς ούδεμία στροφή 
έκ του ύμνου περιεσώθη.) 

94) Κοντάκιον ετερον. 

τ1Ιγ„ος δ'. Κανεπλάγη Τωσήφ. 

Ό αχώρητος παντι 
πώς έχωρήθη έν γαστρΐ 

ό έν κόλποις τού πατρός 

πώς έν άγκάλαις τής μητρός .. . 

(Ίδ. τούτο ώς Κάθισμα τή κε' Δεκεμβρίου εις τά έντυπα Μηναία. Καί 
τού Κοντακίου τούτου ούδεμία στροφή τού οίκου περιεσώθη.) 

95) Κοντάκιον ετερον μεϋέορτον, ού ή άκροστιχίς: 

«Τού ταπεινού Ρωμανού». 

*ΙΙχος πλ. β'. Αύτόμελον, 

*0 προ έωσφόρου έκ πατρός άμήτωρ γεννηθείς . . 

(’Ίδ. Μηναΐυν έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τον άγεώργητον βότρυν βλαστήσασα ή άμπελος . . . 

β') Ούκ αθετώ σου τήν χάριν ής έσχον πείραν, Δέσποτα... 

γ ) Ύμνολογούσης δέ τότε Μαρίας δν εγέννησεν . . . 

δ') Τής χελιδόνος ακούω τον όρθρον συριζούσης . . . 
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εή Άδάμ άκούσας τούς λόγους ους ύφανεν ή τάλαινα ... 

ξ') Πληροφορήθητι, ανερ, τοΐς λόγοις τής συζύγου σου . . . 

ζ') Έγνων, ώ γύναι, το έαρ καί τής τρυφής οσφραίνομαι . .. ■ * 

η') Ιδού [εγώ] προ ποδών σου, παρθένε μήτηρ άμωμε . . . 

θ') Νυν ελπίς τής "ψυχής μου κάμοΰ τής Εύας ακουσον ... 

Γ) Οί οφθαλμοί δέ Μαρίας την Εΰαν θε<ορήσαντες ... " · ■ 

ια') Υιόν οϊκτίρμονα έχω και λίαν έλεήμονα . . . 

ιβ') Ρήμασι τοΰτοις Μαρία καί αλλοις δέ τοις πλείοσι ... 

ιγ') Ώς δέ τοιαύτας δεήσεις προσήγαγεν ή άμωμος . . . 

ιδ') Μητέρα σε έκτησάμην πατέρα μου μή δείξας σε ... . 

ε') Άλλα τοιαΰτα είπόντος τού πάσαν γλώσσαν πλάσαντος... 

ις') Νικάς με διά τον πόθον δν εχω προς τον άνθρωπον . . . . 

ιζ') "Ολων δέ τούτων εν πείρρ βουλήσει μου γενήσομαι . .. 

ιη') "Υπνον δέ νόμισον είναι, τον θάνατόν μου μήτέρ μου ... 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 89α Βατοπ. Ρ ί £ γ α, Αΐιαίοοΐα 8&ΟΓ3., τ. Α'. σ. 514- 
51δ (ένθα μόνον τρεις στροφαί.) (Ή α'στροφή καί έν τοΐς έντύποιςή 
Παρά τφ ’Αμφιλοχιφ τρεις μό\ον στροφαί σ. 67. Πλήρες έδημοσιεύθή 
ύπ’ εμού έν τφ «Άποστόλφ Βαρνάβςι» τ. Γ'. (1931) άριθ. 56 σ. 901— 
918.) 

96) Τη Κυριακή μεχό. την Χρίστον Γέννηοιν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίςΐ 

«ΤΑσμα τάλα» · \Α 

τΗχος α'. Χορός αγγελικός. 

Χορός των προφητών εορτάζει ένθέως . . . 
(ν1δ. Μηναιον έντυπον.) 

'Ο οϊκος 

α') "Απαν νεκρώσαντες φρόνημα τής σαρκός ήμών ... 

β') Σεσαρκωμένος ό άναρχος καθοράται νυν . . . 

γ') Μετά ποιμένων δοξάσωμεν, μετά μάγων δέ . . . 

δ7) Αυτός υπάρχει Θεός ήμών προαιώνιος . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 87β Λαύρας (ένθα αί τρεις πρώται στροφαί μετά 
τής ύπο δείξε ίο ς τής ακροστιχίδας «άσμα τάλα»)- 1 6 2 8 φ; 135β ’Εθν. 
Βιβλ. Παρισιων (ένθα ή α' μόνον στροφή.) Θ 3 2 φ. 166β Λαύρας 
(ένθα ή α' μόνον στ οφή.) Θ 6 4 φ. 63β Λαύρας (ένθα ή α' στροφή.) 
Γ 2 7 φ. 15α Λαύρας (ή α' στροφή.) Ρ ϊ I τ α, ΑηεΙβοΙε δαοτα, τ. Α'. σλ 
455—157.) 

97) Τή ΚΖ\ Στεφάνου πρωτομάρτυρας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Τού τ[απειν]ο[ύ] Ρωμα[ν]ού» 

Αντόμελον. 

Την των άνομων παρουσίαν ορών . ,. 

Ρωμανός ό Μελωδός. / 23ί 

'Ο οϊκος πρός τό : Τφ τυφλωθέντι Άδάμ. 

α') Τού προιτομάρτυρός εϊπω σαθώς . . . 

β') Ό έκ παρθένου Θεός σαρκωθείς . . 

γ') Ύψιστε άχραντε Αόγε Θεού . . . 

δ7) Τούτον έδόξασεν ό Ιησούς . . . 

ε') 'Ότε δέ ήκουσεν ό εκλεκτός . . . 

ζ') Ρήματα θεϊα άκούσας Σαούλ . . . 

ζ') 'Ως Κορνηλίφ ο Πέτρος ποτέ , . . 

η') Μέγα μυστήριον καί φοβερόν . . . 

θ') "Αγιος άγιος ει Ιησού .. . 

ι') "Οτε ό Στέφανος ήχθη θανό>ν ... 

ια') Ύπνον καλόν έκοιμήθη ευθύς. . . 

(Ρ ϊ I τ &, Αηοΐοοία δαοτε, τόμ, Α'. σ. 12—16.) 

98) Τον αγίου Στεφάνου δεύτερον Κοντάκιον πλήρες έδημοσίευσεν ό 

Πίτρα (5. Κοπι ,σ. 1-10.) 

99) Τή ΚΘ'. Των αγίων νηπίων Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Τού ταπεινού Ροιμανού» 

^ Ηχος πλ. β'. Αύτόμελον. 

Έν Βηθλεέμ τεχθέντος τού βασιλέως . . . 

Ό οϊκος 

α') Των άνω καί των κάτω ευφραινόμενων τί έστιν άρα έν Ραμα;... 

β') Ό φόβος δν άεί έπευλογειτο νυν έπήλθεν αύτφ . . . 

γ') Ύπνώσας έν ειρήνη άφνω ήγέρθη καί ήν τεταραγμένος . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 85β Λαύρας (έν φ μόνον τρεις στροφαί παρά την 

ύπόδειξιν τής άκροστιχίδος «τού ταπεινού Ρουμάνου») 7 0 1 3 ιι ρ ρ I. 

φ. 418β Έθν. Βιβλ. ΓΙαοισίων ( έν φ ή α' μόνον στροφή.) 

Έν Μηνϊ 3Ιανοναρίφ 

100) Τή Α'. Βασιλείου του Μεγάλον Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«Τού [τ]α[πεινού Ρωμανού]» 

~Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον. 

’Ώφθης βάσις άσειστος τή έκκλησίφ . . . 

(’Ίδ, Μηναιον έντυπον.) 
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Ο οίκος 

α') Τής σωφροσύνης 6 κρατήρ το στόμα τής σοφίας . . . 

β') Ούρανοφάντοιρ υψηλός άστράψας εν τφ κόσμω . . . 

γ') Ύποταγεις τφ θεϊκφ ζυγά) έν τη ζωή σου . . . 

δ') ’Ατΰφου βίου έπιβάς και πίστεως άτρέπτου . . . 

(Κ ώ δ. Γ 27 Λαύρας. Γ. 2 8 φ. 80α Λαύρας (έν οις ιχί τρεις πρώται 

στροφαί.) 10 4 1 φ. 95(3 Βατοπ. (έν ώ ή α', β’ καί δ' στροφή). Ή α' 

στροφή και έν τοΐς έντύποις. (Πλήρες έν τω ΙΙατμιακφ κώδ. 212 φ. 

139—140.) 

101) Τι) αντίΊ ή,αέρρ: τ??ί Περιτομής Κοντάκιον. 

τΗχος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Ό των δλων Κύριος ποριτομήν υπομένει . . . 
(”Ιδ. έντυπα* κάθισμα τού όρθρου.) 

'Ο οίκος 

α') Άσιγήτοις φοοναΐς μέλποντες εύφημήσωμεν .. . 

(Κ ώ δ, 9 28 σ. 839 Έθν. Βιβκ. Παρισίων.) 

102) Κοντάκιον Προεόρτιον των Φώτων. 

* Ηχος τιλ. β\ Χειρόγραφον εικόνα. 

Τής Βηθλεέμ λιπόντες τό μέγα θαύμα. . . 

Ό οίκος 

α') Έρχη, Χριστέ, ροαΐς Τορδάνου υπό δούλου παλάμης . . ’ 

(Κ ώ 6. 1 3 φ. 202α Έθν. Βιβλ, Παρισίων. 1 6 1 δ φ. 27α τής αυτής 

Βιβλ.) 

103) Τή Β' Σιλβέοτρον πάπα Ρώμης. 

“Ο οίκος 

α') Τερωσύνης τφ φωτί φαιδρώς ήγλαϊσμένος . . . 

(Κ <ο δ. 1571 φ. 153α Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

104) Τή Γ'. Μαλαχίον τον προφήτου. 

'Ο οίκ οικος 

α') Μή άντανέλης απ’ εμού τό πνεύμα σου, οΐκτίρμον . . . 

(Κώδ. 9 28 σ. 352 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

105) Τή Γ'. Γορδίον μάρτνρος. 

100) 

3 Ο οίκος 

α ) Ανοιξόν μου τό στόμα έν τω πνεύματί σου, οίκτίρμον. 

(Ινώδ. 9 2 8 σ. 358 Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

Σή ξ'. Των Θεοφανείων Κοντάκιον, ού ή άκοοστιχίς: 

«Του ταπεινού Ρωμανού» 

*Ηχος δ\ Αύτόμελον. 

Έπεφάνης σήμερον τή οικουμένη . . . 

(’Τδ. Μηναΐον έντυπον.) 

'Ο οίκος 

α') Τή Γαλιλαία των εθνών τή τού Ζαβουλονν χώρφ . . . 

β') Ούκ ΰπερεΐδεν ό Θεός τον δόλφ συλληφθέντα . . . 

γ) 4Υπό των σπλάγχνων των έμών έκάμφθην ως οίκτίρμων . . , 

(Υ) Τον έν έρήμφ ποταμόν καί δρόσον έν καμίνο;. . . 

ε ) Α επιτάσσεις μοι, σωτήρ, εάν έπιτελέσω . . . 

λ') Παραχωρήσαί σοι ζητώ την τού βαπτιστού τάξιν . . . 

ζ) Επέστης ρειθρψ διατί; τί θέλων καθαρίσαι . . . 

η') Τδών ό πάντα προορών τον φόβον τού Προδρόμου . . . 

θ') Νυν έπτοήθης, Βαπτιστά, καί έ'φριζας τό δράμα . . . 

ι) Ουκ απαιτώ σε, Βαπτιστά, τούς ορούς σου έκβήναι ... . 

ια ) Υπερθου τούτο δ λαλεις καί δράσον δ ακούεις ... 

ιβ ) Ρητών άρρητων καί φρικτών άκούσας ό έκ στείρας . . , 

ιγ ) Ω βαπτιστά καί έριστά μή εις αντιλογίαν ... 

ιδ ) Μετά δέ ταύτα τά φρικτά ό γόνος Ζαχαρίου . . . 

ιεή "Άμα τά θαύματα ορών ό γόνος Ζαχαρίου . . . 

ΓΓ) Νωθρόν με όντα ώς βροτόν αυτός ών Θεός πάντων . . . 

ιζ ) Ουκέτι λέγω ώς τό πριν ού λύω τον ιμάντα . , . 

ιη) Υπερεπήρεν ούν τον νουν τή θεία διατάξει . . . 

(ίί ώ δ. Ιο 7 1 φ. 191α Εθν. Βιβλ. Παρισίων (έν ω πλήρης 6 ύμνος). 
Γ 27 Λαύρας (πλήρης). Γ 2 8 φ. 90β Λαύρας (πλήρης.) 1041 φ. 96α 
Βατοπ. (πληρης). 1 3 φ. 204α Εθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ ή ε' μόνον 
στροφή) καί φ. 208ατου αύτου κώδ. (έν φ ή ιζ" στροφή). ΡΠγβ., Αώά- 

Ιβοία 33.0Γ&, τ. Α σ. 16 23. Ή α στροφή καί έν τοΐς έντύποις Μη- 
να ί οις. Έδημοσιεύθη τό δλον ποίημα έκ τού Λαυριωτικού Κώδ. υπό 
Αλεξάνδρου Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ έν Έκκλ. ’Αληθεία τ. ΧΒ' (1892) 
καί υπό τού Μ. Π α ρ α ν ί κ α έν νίζ. ντβαιοπίΐί 5 (1898) σ. 681—696 
αναλύσαντος καί μετρικώς τον ύμνον.) 

ΕΠεΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤ. ΧΙΙΟΥΔδΝ “Έτος ϊε' 16 
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107) ν Ετερον Κοντάκιον εις τά Φώτα, οΰ ή άκροστιχις: 

|Τοϋ ταπεινού Ρ]ω(μανού]» 

7Ηχος <Υ. Έπεφάνης σήμερον. 

Έν τοΐς ρείθροις σήμερον του Ίορδάνου . . . 
(*Ίδ Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α) νΩ απορρήτου καί φρικτής καί όντως υπέρ λόγον . . . 

(Κ ώ δ. 25 5 Φ· 11β ’Εθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

108) Τή Ζ'. 'Η σνναξις τον Προδρόμου Κοντάκιον εις τά άπόλοντρα 

(Κατά την έκψρασιν του Λαυριωτικού Κώδ. Γ 28), ού ή άκροστιχις; 

«Του ταπεινού Ρωμανού». 

9 Ηχος ηλ. β'. Αύτόμελον. 

Την σωματικήν σου παρουσίαν δεδοικώς ό Ιορδάνης . . . 
(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

ζΟ οίκος 

α) Τω τυφλωθέντι Άδάμ έν Έδέμ έφάνη ήλιος έν Βηθλεέμ , . . 

β') Ότε έκών έπηρώθη ’Αδάμ καρπού γευσάμενος φθοροποιού . . . 

γ') 'Ύμνησον ύμνησον τούτον Άδάμ προσκύνησον τον έλθόντα προς σε... 

δ') Τω Αβραάμ δτε ώφθη Θεός προς τή δρυΐ καθημένω Μαμβρή .. . 

ε') Άνω τής κλίμακος είδε Θεόν άλλ’ δναρ εβλεπεν ό Ιακώβ . . . 

ς') Πάνυ θαρρών άγαπάσθαι Μωσής έζήτει τον άγαπώντα ίδεΐν . .. 

ζ') Έφησεν δτε κατείδε Θεόν ό τού Άμώς υιός Ήσαιας ποτέ . . , 

η') ’Τσχυσαν δμματα των γηγενών ουράνιον θεωρήσαι μορφήν . . . 

θ') Νέος έφάνη ήμιν ουρανός έφ’ δν έπέβη ό πάντων Θεός . . . 

ι') "Οφελον έγνωμεν τά καθ’ ημάς* εγγύς ήμών έστι τό ρήμα . . . 

ια') "Υψωσον κέρας ημών Τησού. Κρατούμεν γάρ άκεραίως τά σά . . . 

Φ') Ρήγνυται νύνόπενθήρης χιτών, έλάβομεν την στολήν την λευκήν... 

ιγή ’Ώτού κηρύγματος τού Βαπτιστού καί τού αινίγματος τού έν αύτφ... 

ιδ') Μέγα μυστήριον χριστιανοις ούδέν άμάρτυρόν έστιν έν σοί . . . 

ιε') Άρωμεν άπαντες τούς όφθαλμούς προς Κύριον τον έν ούρανοίς... 

ι^Γ') Νύκτα ήφάνισε την άμειδή καί έδειξε μεσημβρίαν τό παν . . . 

ιζ') ’Όψομαι ούν σε κάγώ, Ιησού, φωτίζοντα την διάνοιάν μου. .. 

ιη') Ύμνήσαι την επιφάνειαν σου σημείον ποίησόν μοι εμφανές . . . 

(Κ ώ δ. Γ 27 φ. 21 β Λαύρας (πλήρης ό ύμνος). Γ 2 8 φ. 90α Λαύρας 

Ρωμανός 6 Μελωδός. , 243 

(έ φ αί πένιε πρώται μόνον στροφαί). 104 1 φ. 100α δατοπ. (έν φ αί 

τρεις πρώται μόνον στροψαί). Ρίΐια, Αιιαί. δίΐ€Γ£ΐ, τ. Α' σ. 23—27. 'Η 
α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.) 

109) Τή Θ'. Πολυενκτον μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχις: 

«Έπο[ς Ρωμανού]». 

Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον. 

Τού σωτήρος κλίνασα έν Ιορδάνη κεφαλή . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

£0 οίκος 

α') Έν Ιορδάνη ποταμω ό κτίστης των απάντων , . . 

β') Πλούτον φθαρτόν ύπεριδών Πολύευκτος 6 θειος .. . 

γ') 'Όλην την εφεσιν αυτού ό μάρτυς κεκτημένος . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 φ. 98α Λαύρ. Γ27 Λαΰρ. 10 41 φ. ΙΟΟβ Βατοπ. Ρ ί ί: γ 3., 

Αη. δίΐΟΓα Α, 594—595. 'Η α' στροφή καί έν τοις έντύποις.) 

110) Τή Γ. Γρηγορίου Ννσοης Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχις: 

«Α[ιν]ο[ς] Ρ[ωμανού], 

Ό οίκος 

α') Αίγλη φρικτή δ λάμψας έν κόσμω ... 

β') "Οπλοις στερροΐς τού πνεύματος φέρουν . . . 

γ') Ρεύματα θείας διδασκαλίας ... 

(Κώδ. 1 04 1 φ. 101α Βατοπ. ή α' στροφή έν τοΐς έντύποις.) 

111) Τή ΙΓ'. 'Ερμνλον καί Στρατονίκον Κοντάκιον. 

7Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Έκ τής κοσμικής συγχύσεως έφύγετε . . . 

Ο οίκος 

α') Τά επί γης νεκρά>σαντες μέλη ζωηφόρψ νεκρώσει . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

112) Τή Ια'. 'Η προσκννησις της άλνοεως τον όπ. Πέτρον Κοντάκιον. 

ΤΗχος β'. Τά άνω ζητών. 

Ή πέτρα Χριστός την πέτραν σε τής πίστεως . . . 
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Ό οίκος 

α') Δεύτε πιστοί συνδράμωμεν πάντες . . . 

β') “Όντως νυνί επέστη τοίς πάσιν . . . 

(Κ ώ δ. 25 8 φ. 151β Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 255 φ. 80α της αυτής 
Βιβλ. 9 28 σ. 394 τής αυτής Βιβλ. 13 φ. 2 2 5β τής αυτής Βιβλ. 1 5 6 1 
φ. 70α τής αυτής Βιβλ. 1 57 2 φ. 239α τής αυτής Βιβλ. 16 15 φ. 233β 
τής αυτής Βιβλ. Γ 2 7 φ. 2δβ Λαύρας.) 

113) Τή 17/. Αντωνίου τον μεγάλου Κοντάκιον, ον ή άκροστιχίς: 

«Τού [ταπει]ν|οΰ Ρωμανού]» 

* Ηχος β'. Τά άνα> ζητών. 

Τούς βιωτικούς θορύβους άπωσάμενος . . . 

(’ Ιό. Μηναϊον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τής τού Χριστού φωνής έπακούσας . . - 

β') 'Ότε εϊσήλθες έν έκκλησίρ. . . . 

γ') 'Υποχωρήσας μικρόν τού κόσμου . . . 

δ') Νεύσον το οΰς, πάτερ, έξ ύψους . . . 

(Κ ώ 5. Γ 27 φ. 26α Λαύρας (έν φ αί τρεις πρώται στροφαί). 1041 
<ρ. 103α Βατοπ. {έν φ ή α', β' και δ' στροφή). Ή α' στροφή και έν 
τοΤς έντύποις.) 

114) Κοντάκιον ετερον εις τον αυτόν 'Αντώνιον. 

9 Ηχος γ. Έπεφάνης σήμερον. 

Έν τω οΐκω Κύριος τής εγκράτειας . . . 

'Ο οίκος 

α') Τον τού Κυρίου εραστήν καί μοναστών τό κλέος . . . 

β') Όρθρίσας, πάτερ, προσευχαις αεί ταις έκκλησίαις . . . 

γ') Οίκον Θεού ώς αληθώς σαυτόν είργάσω, πάτερ . . . 

(Κ ώ δ. Γ 28 ψ. 102β Λαύρας.) 

115) Τή ΙΗ'. Άϋανασίου *Αλεξάνδρειάς Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 

«Ρ[ωμανού». 

νΠχος . . . Αύτόμελον. 

Ή εύηχος σάλπιγξ ή λύρα τού πνεύματος . , . 

■ 
γ
 

. 
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Ό οίκος 

α ) Ράνον σταγόνα μοι θείου λόγου, προαιώνιε Λόγε . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 7α Λαύρας. Έν τοις Κώδ. Γ 28 φ. 103α Λαύρας. 16 15 

Φ· 244β Έθν. Βιβλ. Παρισίων. 9 2 8, 2 58 τής αυτής Βιβλ. καί 104 1 

Φ. 124 Βατοπ. εΰρηνται ώς οίκος αί τέσσαρες πρώται στροφαί τού 

οίκου Ίωάννου του Χρυσοστόμου, ούς ίδ. χήν ιγ’ Νοεμβρ.) 

116) Τή Κ'. Εϋϋνμίου τον μεγάλου Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: «Εις.. . 

3 Ηχος πλ. δ'. 'Ως άπαρχάς τής ςρΰσεως. 

Έν τή σεπτή γεννήσει σου χαράν ή κτίσις . . . 

(’Ίδ. Μηναϊον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Έκ ράθυμου καοδίας την αΐνεσιν πώς προσοίσω ό άθλιος δέδοικα 

β') Ικεσίαν προσφέροντες πάντοτε οι γεννήτορες τούτου προσηύχοντο... 

γ) Σκυθριυ παύοντας πρώτον ως ειρηται άγγελος έπιστάς έπεφώνησεν ... 

{Κ ώ δ. 1041 φ. 104β Βατοπ. ή α' στροφή καί έν τοϊς έντύποις.) 

117) Τή ΚΓ'. Κλήμεντος 3Αγκυρας Κοντάκιον, οΰ ή άκροστ. «Τού . . . 

9Ηχος ό'. Έπεφάνης σήμερον. 

Τής αμπέλου γέγονας τίμιο ν κλήμα . . . 

("Ιδ. Μηναϊον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τον άπό βρέφους ίερώς άπογαλακτισθέντα . . . 

βΊ Όλολαμπής επί τής γή; έγένου, ιεράρχα . . . 

γ') Υιός φωτός άναδειχθείς Θεού συγκληρονόμος . . . 

(Κώδ. 1041 φ. 10ββ Βατοπ. Γ28 φ. 107β Λαύρας. 2 58 φ. 206α 

Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν ώ ή α' στροφή). 15 71 φ. 249β τής αυτής 
Βιβλ. (έν ώ ή α' στροφή). 1 6 1 δ φ. 303α τής αυτής Βιβλ. (ή α' στρο¬ 

φή). 1 3 Φ. 234α τής αυτής Βιβλ. (ή α' μόνον στροφή). Ή γ' στροφή 
καί έν τοϊς έντύποις.) 

118) Τϋ ΚΖ'. Εις την ανακομιδήν τών λειψάνων Ιωάνναν Χρυσοστόμου 
Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: 

«[Τού τ]α[π]ε[ι]ν[ο]ύ [Ρωμανού]». 

* Ηχος δ'. Έπεφάνης σήμερον. 

Στεφηφόρος σήμερον ώφθη έν κόσμφ . . . 
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'Ο οϊκο; 

α') Ανατολή Νεολαμπής επέστη ούρανόθεν . . . 

β') Επέστη λαϊλαψ 6 δεινός θαλάσσης εκκλησίας . . . 

γ') Νενοηκώς την μητρικήν παράνοιαν 6 άναξ . . . 

δΊ Ύπερβαλλούση σου στοργή και σπλάγχνοις δη ένθέοις . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. ΙίΟα Λαύρας. 1 5 7 2 ψ. 257α Έθν. Βιβλ. Παρισίων 

(έν φ ή α' μόνον στροφή).) 

119) Τή ΚίΓ. "Εψραιμ τον Σύρον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 

«Εις . . . (Ρω]μ[ανο]ύ». 

Ήχος β\ Τά άνω ζητών. 

Την ώραν αεί προβλέπω ν τής έτάσεως . . . 

(Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

*0 οίκος 

α') Έκ των ναμάτων τής χάριτός σου στάξον έν τή ψυχή μου ... 

β') Ιχνηλατεί ν βουλόμενος, πάτερ, τού Προδρόμου τον βίον . . . 

γ') Σύνοικον έχουσα τής λαγνείας τον διάβολον τότε . . . 

δ') Μνείαν ποιούμενος καθ’ εκάστην τού κριτού των απάντων 

ε') 'Υπό τον θειον, πάτερ, λειμώνα των καλών διδαχών σου .. . 

(Κ ώ δ. 10 4 1 φ. 108β Βατοπ. (έν φ ή α', β' καί δ' στροφή). Γ 2 8 

φ. 111α Λαύρας (έν ω ή α', β' καί γ' στροφή). Γ 2 7 φ. 30α Λαύρας 

(έν φ ή α', β', γ' καί ε' στροφή). 258 φ. 238α Έθν. Βιβλ. Παρισίων 
(έν ω ή α' μόνον στροφή). Όμοίως καί εις τούς κώδ. της αυτής Βιβλ. 

1 3 φ. 210α, 15 6 1 φ. 114β, 1 5 7 2 φ. 2ο9α, 1 6 1 5 φ. 368α, 9 2 8 σ. 

426.) 

3Εν Μηνϊ Φεβρουάριον 

120) Τή Α'. Τρύφωνος μάρτυρας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «Τού ... : 

Ήχος τι λ. δ'. Εί καί έν τάφιρ κατήλθες. 

Έκδαπανήσας την πλάνην τή πίστει σου . . 

'Ο οϊκος 

α') Την των ανθρώπων γενεάν πάσαν Χριστός άγιάζων . . . 

β') 'Όθεν ορών ό δυσμενής τάς εαυτού παρατάξεις . . . 

γ') 'Υπό παιδιού διετούς προς τούς αγώνας τελείται . . . 
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(Κώδ. Γ 2 8 φ. 114α Λαύρας). Τό πλήρες Κοντάκιον είς τον άγ. Τρύ- 
φωνα έξεδόθη υπό τοΰ Κπιηιδ&οΐιοΓ (Μΐεο.) σ. 6—16).) 

Τή Β'. Της Υπαπαντής Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 

«Τούτο Ρωμανού τό έπος* 

ΎΗχος ά, Αΰτόμελον. 

α') Χορός αγγελικός έκπληττέσθω τό θαύμα . . . 

11Έτερον Κοντάκιον 

β') Ό σάρκα δι! ημάς έκ παρθένου φορέσας . . . 

"Ετερον Κοντάκιον 

γ') Ό μήτραν παρθενικήν άγιάσας τω τόκφ σου . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

ζΟ οϊκος 

α') Τή Θεοτόκφ προσδράμωμεν οί βουλόμενοι. . , 

β') "Οτε μέν τότε έφθέγξατο, άοράτως μέν . . , 

γ') "Υμνουν έν τοΰτοις οί άγγελοι τον φιλάνθρωπον... 

δ') Τέλειον άνθρωπον είπα;) σε, άλλ’ έπίσταμαι . . . 

ε') Ούτως είσήχθη ό Κύριος βασταζόμενος . . . 

ζ') Ρώννυμαι νυν ό ταλαίπωρος οτι ειδόν σε . . . 

ζ') ^Ω αγαθέ καί φιλάνθρωπε, τάς τού "Αβελ σύ . . . 

η') Μέγας υπάρχεις καί έ'νδοξος δν έγέννησε . . . 

θ') Άκοΰσασα ταύτα παρισταμένη έξίστατο . . . 

ι') Νυν γνωριώ σοι καί άπαντα προφητεΰσω σοι . . . 

ια') Οΰτος ό τρόπος τής πτώσεως καί έγέρσεως . . . 

ιβ') 'Υπό χρησμού ένεργούμενος προμηνύω σοι . . . 

ιγ') Τοσούτον δέ τό μυστήριον άντιλέγεται . . . 

ιδ') "Οτε δέ τούτο έφθέγξατο προς τήν άμεμπτον . . . 

ιε') "Εστι γάρ έστι πολυστένακτα καί έπίμ,οχθα . . . 

ιζ') Πάντων ζωή καί άνάστασις παραγέγονας . . . 

ιζ') Ό βασιλεύς των δυνάμεων προσεδέξατο . . . 

ιη') Σέ δυσωπούμεν πανάγιε άνεξίκακε .. . 

(Κ ώ δ. 1041 φ. 110β Βατοπ. (έν φ πλήρης ό ύμνος). Γ 27 καί Γ 2 8) 
φ. 115β Λαύρας (πλήρης). 15 6 2 φ. 9α Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν φ αί 
τρεις πρώται στροφαί). Ρ ΐ ί γ % Απ^ΙβοΙα δαοτα, τ. Α' σ. 28—35. Άμ- 
φιλόχιος έν Ρε.63ΐιτιίΐ6ΐ)3.ηά σ. 85—94. Κ γ ιι ιη 5 α ο Ιι β γ, δίικίίβη ζη Κ,ο' 
ΐϊΐ^ποδ σ. 184—201. Ο. Ο α ηι ηι 6 11 ί, Κ.οηΐ3.πο ίΐ Μοίοάβ. Ιιιηί σ. 128— 
155 μετά μεταφράσεως Ιταλικής. Κώδ. 66 Παναγίας τής Χάλκης (δέ¬ 
κα τρεις στροφαί). ’Ίδ, Επετηρίδα Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΑ, 169.) 
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122) Τη Ε' Άγάϋης μάρτυρας Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «Εις . . 4 

Τ//χος β'. Χειρόγραφον εικόνα. 

Έκ βρέφους τήν αγνείαν έπιποθούσα ... 

Ό οίκος 

α') ’Έχοντες προς τον κτίστην μεσίτιν τήν άθλοφόρον . . . 

β') Ίδωμεν εί δοκεΐτε ή μάρτυς πόθεν όρμάται . . . 

γ') Σύμβουλον κεκτημένος ό Κυντιανός τον δφιν . . . 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 120β Λαύρας. 2 55 φ. 160α Έθν. Βιβλ. Παρισίοη 

(έν φ ή α' μόνον στροφή). Όμοίως καί έν 3 2 8ιιρρ1. φ. 203β τής αύ 

τής Βιβλ.) 

123) Τη -χ.' Βουκόλον επισκόπου Σμύρνης Κοντάκιον. 

ΊΙχος δ’. Ό υψωθείς. 

Τερωσύνης τφ φωτΐ διαλάμπων . . . 

(’Ί δ. Μην. έντυπον ένθα ώς Κάθισμα.) 

'Ο οίκος 

α') *Υπό Θεού καθαγνισθείς τό σώμα και τάς φρένας . . . 

(Κ ώ δ. Θ 6 4 φ. 282α Λαύρας.) 

124) Τή Θ'. Νικηφόρου μάρτνρος Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: «Τού.. 

9 Ηχος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Πυρωθείς, αοίδιμε, τή τού Κυρίου αγάπη . . . 

(’Ίδ. Μην. έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τήν τού Παύλου σαφώς διδασκαλίαν έπόθησας . . . 

β') Ό εχθρός ό δεινός καί τού γένους πολέμιος . . . 

γ') Ύπό των διωκτών τής εύσεβείας κρατούμενος . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 3 φ. 12οβ Λαύρας. 1 56 2 φ, 42β Έθν. Βιβλ. Παρισίων (έν 

ω ή α' καί β' στροφή). Ή α' στροφή καί έν τοΐς έντύποις.) 

125) Τή ΙΑ'. Βλασίου ΐερομάρτνρος Κοντάκιον. 

9 Ηχος πλ. β'. Τά άνω ζητών. 

Ό θειος βλαστός τό άνθος τό άμάραντον. 
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Λ0 οίκος 

α') Τήν άχλύν τής ψυχής μου φώτισαν μ όνε . . . 

β') Ού φέρει νους ανθρώπων τά θαύματά σου . . . 

γ') Ρώμη Θεού ένισχυθείς, ώ θεόφρον . . . 

(Κ ώ δ. Γ 23 φ. 123 Λαύρας ένθα αί δύο πρώται στοοφαί. Ή γ' έν 
τω έντύπφ Μηναίφ.) 

120) Τή ΙΒ'. Μελετίου 5Αντιόχειας Κοντάκιον. 

9Ηχος πλ. β'. Τήν σωματικήν σου. 

Τήν πνευματικήν σου παρρησίαν δεδοικώς ό αποστάτης . . . 

Ό οίκος 

α') Έθαυμαστώθης, ποιμήν αγαθέ . . . 

(Κ ώ δ. 13 φ. 25-1β Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

127) Τή ΙΓ'. Μαρτινιανου μάρτνρος Κοντάκιον. 

5Ηχος β'. Τούς ασφαλείς. 

'Ως ασκητήν τής εύσεβείας δόκιμον . . . 

(Ίδ. Μην. έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Άπό περάτων έως περάτων διεξήλθεν ό φθόγγος . . . 

β') Τής αρετής τό πέλαγος, μάκαρ, οί οικούντες τή πόλει . . . 

γ') Εις προσευχήν έκτείνας τάς χεΐρας καί τό ό'μμα πετάσας . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 3 φ. 124α Λαύρας. Γ 2 7 φ. 37 Λαύρας. Ή α' στροφή καί 
έν τοΐς έντύποις.) 

128) Τή ΪΖ'. Θεοδώρου Τνρωνυς. 

(’Ιδ. τό Κοντάκ. τφ Σαββάτφ τής Α' έβδομάδος των νηστειών.) 

129) Τή ΙΗ'. Λέοντας πάπα Βώμης Κοντάκιον, ού ή άκπρστιχίς: «Τού... 

Ήχος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Έπί θρόνου, ένδοξε, ίερωσύνης . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

'Ο οίκος 

α') Τύν πατέρα, υιόν καί τό πνεύμα, τό άγιον . . . 
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β') ΟΙ σοφοί μαδηταί του Χρίστου καί απόστολοι ... | 

γ') "Υδωρ ζών έν ψυχή κτησάμενος, πανόλβιε ... 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 12δβ Λαύρας. Γ 2 7 φ. 37β Λαύρας. Ή α' στροφή Χ|| 
έν τοΤς έντύποις.) 

130) Τή ΙΘ'. ΆρχΙππον, Φιλήμονος και Άπφίας. 

'Ο οίκος 

«') Πιστόν σε δούλον του Χριστού ό κορυφαίος Παύλος . . . 

(’Ίδ. Μηναΐον έντυπον.) 

131) Τή ΚΓ'. Πολυκάρπου Σμύρνης Κοντακιάν, ού ή άκροστιχίς: «Τού.. 

Ήχος α'. Χορό; αγγελικός. 

Καρπούς τούς λογικούς τώ Κυρίφ προσφέρων . . . 

( ϊδ. Μηναΐον έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τήν τής σοφίας χρηστότητα άρυσάμενος . . . 

β') Ό δεοφόρος Πολύκαρπος ό τον ίδιον . . . 

Ϋ) Υιός φωτός και χάριτος ένδεικνΰμενος . . . 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 126β Λαύρας. Γ 2 7 φ. 37 Λαύρας.) 

132) Γη ΚΔ'. *Η βϋρεοις τής κεφαλής τον Προδρόμου Κοντάκιον, ού ή 
άκροστιχίς: «Εις . . . 

* Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Προφήτα Θεού καί πρόδρομε τής χάριτος . . . 

Π δ. Μην. έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Έκ τού Κυρίου τήν μαρτυρίαν εΐληψώς Ιωάννη . . . 

β') Τερωσύνης τετιμημένος τή άξίρ ό μέγας . . . 

γ') Σιγήν πατρώαν λΰσας έτέχθης καί έν τή έρήμω . . . 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 127β Λαύρας. Γ 27 φ. 38 Λαύρας. 156 0 φ. 79β Έύν. 
Βιβλ. Ιίαρισίιυν (έν φ ή α' μόνον στροφή ώς καί έν κώδ. 1574 
φ. 206α τής αυτής Βιβλ.).) 
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9Εν Μηνϊ Μαρτίψ 

133) Τή Θλ Των άγιων μ μαρτύρων των εν Σεβασιεία Κοντάκιον, ού η 

άκροστιχίς: 

«Τού ταπεινού Ρωμανού». 

Ήχος πλ. β'. Τήν υπέρ ημών πληρώσας. 

Πάσαν στρατιάν τού κόσμου καταλιπόντες . . . 

("Ιδ. Μην. έντυπον.) 

Ό οίκος 

α') Τω έν ύρόνω άστέκτφ έποχουμένφ . . . 

β') Ούτοι των εγκωμίων υπερβαλλόντως . . . 

γ') Υπέρ ήλιου αΐγλην υπερβαλλόντως . . . 

δ') Τού πανσόφου Δεσπότου σοφοί ίκέται . . . 

ε') Άγαν ύπερυψώδη υπό τού πλάστου . . . 

ξ') Ποιον στόμα άρκέσει προς ευφημίαν . . . 

ζ') Ε ......... ; 

η') Ισχυροί έν πολέμοις άναδειχθέντες . . . 

ί>') Ναρκια μου ή ψυχή διηγούμενη . . . 

ι') Οί στερροί στρατιώται τού έν ύψίστοις . . . 

ια' ) Υψωσε τήν κακίαν υπερβαλλόντως . . . 

ιβ') Ρωμαλαΐος ό τρόντος των άθλοψόρων . . . 

ιγ') "Ωσπερ πρόμαχος δεινός τής ασεβεί ας . . . 

ιδ') Μηχανάς πολύπλοκους καί παγκάκιστους . . . 

ιε') Άτρομάκτως έ'λαβον βέλη τοιαύτα . . . 

ις') Νευρωθείς τφ άστέκτη) δυμώ ό πλάνος . . . 

ιζ') Ούτω δέ συντριβέντες υπό τών λίδων. . . 

ιη ) Ύψώδεν δέ ό κτίστης ίυσπερ έν δέρει . . . 

ιίΚ) Ύπολειφθέντα δέ ένα έκ τών αγίων . . . 

(Κ ώ δ. 104 1 φ. 119α Βατοπ. Γ 28 φ. 129β Λαύρας. Γ 2 7 φ. 39α 
Λαύρας . Δ 25 Λαύρας (τό κοντ. καί ή α' στροφή). Ρ ί I γ α. Αηπ’.ο- 
οΐα 83.0Γ3.. τ. Λ' σ. 599—603 (ένθα μόνον ή α', ε', ς', η' καί ιη' στροφή)· 
Ή α' σωοφή καί έν τοις έντύποις. ΓΙαρά τφ Αμφιλοχία) όλίγαι επί¬ 
σης στροφαί, σ. 80. Ό Κηιιη5αο1ΐ6Γ (ΜίδΟ.) έξέδοτο αυτό πλήρες ο. 22 

κέ.) 

134) "Ετερον Κοντάκιον εις τούς Μ' μάρτυρας έδημοσίευσεν ό Κπιηι- 

όποΐιοτ (ένδ-’ άνιυτ. σ. 16 — 21). 
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1ό5) Τη I . Κοδράτον τον εν Κορίνϋφ και τών σνν αντφ Κοντάκι 

7Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Γη πίστει Χρίστου ανδρείους όπλισάμενοι . . . 

Ό οϊκος 

α') Των αρετών τά κάλλη πλουσίους. . . 

β') "Οντως καιρός ύμνήσαι σπουδαίους . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 7 φ. 40β Λαύρας.) 

136) Τη ΙΒ'. Θεοφάνονς τον οσίου Κοντάκιον, ού ή άκροστοιχίς: «5 

’Ηχος β'. Ύά άνο) ζητών. 

Έξ ύψους λαβών την θείαν άποκάλυψιν . . . 

Ό οϊκος 

α') Έπι της γης μηδέν προτιμήσας ήκολούθησας χαίρων . . . 

β ) ΙΙάσι βοα έν εύαγγελίοις ό δεσπότης του κόσμου . . 

γ') "Οτε συνήφθης γάμφ νομίμφ έλογίσω, θεόψρον . . . 

(Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 136 Λαύρας.) 

1ο7) Τη ΚΕ . Τον Ευαγγελισμόν Κοντάκιον, ού ή άκροστιχίς: “β. 

Ήχος πλ. δ\ Αύτόμελον. 

α') Τό προσταχθέν μυστικώς λαβών έν γνώσει . . . 

"Ετερον Κοντάκ. Αύτόμελον. 

β') Τη ύπερμάχο; στρατηγω τά νικητήρια .. . 

(’Ίδ. Μην. έντυπον.) 

Ό οϊκος 

α') 5/Αγγελος πρωτοστάτης ούρανύθεν έπέμφθη . . . 

β') Βλέπουσα ή αγία έαυτήν έν αγνεία . . . 

γ ) Γνώσιν άγνωστον γνώναι ή Παρθένος ζητούσα ... 

δ') Δΰναμις τού ύψίστου έπεσκίασε τότε . . . 

ε ) Εχουσα θεοδόχον ή παρθένος την μήτραν . . . 

^ ) Ζάλην ε’νδοθεν εχων λογισμών αμφιβόλων . . . 

ζ ) Ηπουσαν οί ποιμένες των αγγέλων ύμνούντων . . . 

η') Θεοδρόμον αστέρα θεωρήσαντες μάγοι . . . 

θ') Ίδον παιδες Χαλδαίων έν χερσί τής Παρθένου . , , 
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ι') Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οί μάγοι. .. 

ια') Λάμψας έν τή Αιγύπτιο φιοτισμόν αλήθειας .. . 

ιβ') Μέλλοντος Συμεώνος τού παρόντος αίώνος . . . 

ιγ') Νέαν έδειξε κτίσιν έμφανίσας ό κτίστης . . . 

ιδ') Ξένον τόκον ίδόντες ξενοαθώμεν τού κόσμου . . . 

ιε') "Ολος ήν έν τοις κάτω και των άνω ουδόλως . . . 

ιζ') Πάσα φύσις αγγέλων κατεπλάγη τό μέγα . . . 

ιζ') Ρήτορας πολυφθόγγους ώς ίχθύας άφώνους . . . 

ιη') Σώσαι θέλων τον Κόσμον ό των όλων κοσμήτωρ . . . 

ιθ') Τείχος ει τ<ύν παρθένιον, Θεοτόκε παρθένε . . . 

η') "Υμνος άπας ήττάσθαι συνεκτείνεσθαι σπεύδων .. . 

κα') Φωτοδόχον λαμπάδα τοις έν σκότει φανεΐσαν . .. 

κβ') Χάριν δούναι θελήσας δφλημάτων άρχαίοον ... 

κγ') Ψάλλοντές σου τον τόκον εύφημούμεν σεπάντες ... 

κδ') *Ώ πανύμνητε μήτερ ή τεκούσα τών πάντων . . . 

(’Ίδ. ήμετέραν κριτικήν έκδοσιν τοΰ ύμνου υπό τον τίτλον «Ρωμανός ό 
Μελωδός καί ή ’Ακάθιστος».Έν Θεσσαλονίκη 1917 σ 52—64."Οτι τού¬ 

το ήν τό Κοντάκιον του Ευαγγελισμού μαρτυροΰσιν οί Κώδ. 1041 φ. 

125 Βατοπ. Γ 2 8 φ. 137 Λαύρας. Δ 2 5 Λαύρας. 3 4 4 φ. 18β Έθν. Βιβλ. 

Παρισίων. 4 1 φ. 193α Βλατέων ένθα εύρηται καί σημ,είωσις καθ’ ήν 
ό ύμνος άποδίδοται τφ Ρωμ.ανώ, ούτως εχουσα : Ούτοι οί θειοι οίκοι 
οΰκ είσιν ώς τινες λέγουσι Σέργιου τοΰ τηνικαυια τον (θρόνον ιθύ¬ 

νοντος) Κωνσταντινουπόλεως, αλλά τοΰ θείου Ρωμανού (διακόνου) 

τοΰ μελωδοΰ* δήλον δέ τούτο από τών . . .»’Ίδ. καί Β ο ιι ν ν, Ροόΐοε 
61 Μοίοάβδ ; όΐιιάο 3ΐιτ 1θ8 ογϊ^πιοβ άιι ΓγίΚηιο ΐοηίηπο <Ηηβ Ι’ Ιινιηηο- 

^Γ^ρΐιίβ (1ε Γ ^Γβοςηο. ΝΐιηοΒ 1886 σ. 206 — 208. II α ρ α ν ί. - 

κ α Περί τοΰ Ακαθίστου "Υμνου (”0 έν Κ)πόλει Έλλην. Φιλολ. Σύλ¬ 

λογος τ. 25 σ. 136—150, μέρος πρώτον)* καί Αλεξάνδρου Λ αύ¬ 

ριο) τ ο υ (έν Έκκλ. Άληθεία τ. ΙΒ' (1893) σ. 395—396. Π ί τ ρ α, 

Αηειί. 5αοΓ3. σ. 250—262 Ά μ φ ι λ ο χ ί ο υ σ. 106—111.) 

138) Κοντάκιον ετερον εις τον Ευαγγελισμόν εύρηται εις τον ΙΙατμιακόν 

Κώδ. 212 φ. 212 —214. 

Εν Μηνί Άπριλίω 

139) Τή ΙΑ'. Λντνπα επίσκοπον Περγάμου Κοντάκιον. 

Ήχος (Υ. Έπεφάνης σήμερον. 

Βασίλειος πρόσταγμα περιφρονήσας . . . 

Ό οίκος 

α') Τφ έν πελάγει μοι δεινών αμαρτιών σιοτηρ μου . . . 
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ίΚ ώ δ. 1 5 6 4 φ. 2ββ Έθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

110) Τη 1Τ7. λ4;-άπης, ΕΙρηνής και Χιονιάς Κοντάκιον. 

Ήχος γ'. 'Η παρθένος σήμερον. 

Παρθενίας κάλλεος πεποικιλμένη παρθένε . . . 

*0 οίκος 

α') Τφ νυμφίου Χρίστου ερωτι, παναοίδιμε . .. 

(Κ (ό δ. 1 5 6 4 φ. 37α ’Εθν. Βιβλ. Παρισίων.) 

141) Τη ΚΓ'. Γεωργίον Μεγαλομάρτυρας. 

Κοντάκιον πλήρες. 

(Έξεδόθη υπό ΚπιηιβποΙιΟΓ (Βογ Ιι^-Ι. ΟβοΓ£ σ. 84—89.) 

142) Κοντάκιον ετερον (πλήρες) έκδοθέν υπό του αυτού. 

("Ενθ* άνιοτ. σ. 90—95.) 

143) Τη ΚΕ'. Μάρκου τον Εναγγελιατον Κοντάκιον, οΰ ή άκροστιχίς: 

«Του τα[πειν]ού [Ρωμανού]. 

Ήχος β'. Τά άνω ζητών. 

α') Έξ ύψους λαβών την χάριν την του πνεύματος . . . 

"Ετερον Κοντάκιον. 

β') Του Πέτρου δειχθεις φυτεία θεοφΰτευτος . . . 

°Ό οίκος 

α') Του κορυφαίου των αποστόλων μαθητής χρηματίσας.,. 

β') "Ολος συρόμενος επ’ εδάφους αί τίμιαί σου σάρκες . . . 

γ') Άγαλλομένη ή θρεψαμένη έκ παιδιυθεν σε Μάρκε . . . 

(V) Τον εραστήν τής θείας σοφίας καί απόστολον πάντες . . . 

ε') νΟρθρος δειχθεις τής Άλεξανδρέων πρώτος ταΰτη κηρύττεις...: 

ζ') Ύπό του Πνεύματος του άγιου την εν τφ Ιορδάνη , . . 

{Κ ώ δ. Γ 2 8 φ. 147β Λαύρας (εν φ αί τρεις τελευταΐαι στροφαί λή-ί 

γουσαι εις τάς λέξεις: «αίτούμενος Μάρκε του σωθήναι ημάς»* έν ψ: 

καί Κοντάκιον έτερον εις τον αυτόν ήχον «τού Πέτρου δειχθεις φυ¬ 

τεία θεοφΰτευτος»). 10 4 1 φ. 134α Βατοπ. (έν φ αί τρεις πρώται 

στροφαί λήγουσαι εις τάς λέξεις : -Μάρκε σοφέ τό θειον κηρΰξας; 

Εύαγγέλιον». Ουδόλως άπίθανον δυο νά ώσι διάφορα Κοντάκια εχον- 

τα τό αυτό μέλος καί το αυτό μέτρον). 1 5 6 4 Έθν. Βιβλ. ΙΙαρισίων 

(έν <Τ> ή δ' μόνον στροφή). Κοντάκια δέ τό αον καί το βον ομοίως καί; 
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ό Κωδ. 3 4 1 σ, 374 τής αυτής Βιβλ. καί ό Λαυριωτικός I 70 φ. 1<9α. 

144) Τη ΚΤ'. Βαοιλέως επισκόπου Άμαοείας Κοντάκιον, ού η άκροστι- 

χίς: «Του . . . 

*Ηχος γ'. Ή παρθένος σήμερον. 

Μεγαλεία πίστεως ΰπερεξαίσια σφοδρά . .. 

Ό οΐκος 

α') Τη σεμνή του Χρίστου ίεραρχίφ διέπρεψας . . . 

β7) Ό πικρός καί δεινός Λικίνιος ό άθεος . . . 

γ7) Ύπό σου έκμαθοΥν τής Χριστωνΰμου κλήσεως. . . 

(Κ ώ δ. Γ 28 φ. 149α Λαύρας (έν ω αί 3 στροφαί). Ή α' στροφή είς 
τούς Κώδ. Δ 4 5 φ. 56α Λαύρας, 15 6 4 φ. 62α Έθν. Βιβλ. Παρισίων 

καί 1 5 7 3 φ. 277α τής αυτής Βιβλ.) 

145) Τή Λ7. Ιακώβου τον αποστόλου Κοντάκιον, ου ή άκροστιχίς: 

«’Ω[δή Ρωμα]νο[ΰ]. 

*Ηχος β'. Τά άνω ζητών. 

Φωνής θεϊκής άκοΰσας προσκαλούσης σε . . . 

(*Ίδ. Μην. έντυπον.) 

οίκος 

α') *Ως αλιεύς λογικών ιχθύων . . . 

β7) Νέκροοσιν πρώτος τών αποστόλων... 

γ') *Ότε οΰν εκτεινέ σε Ηρώδης . . . 

(Κώδ. Γ 2 8 φ.. 149α Λαύρας. 10 41 φ. 135α Βατοπ. · Ή α' στροφή 

καί έν τοΐς έντύποις Μηναίοις.) 

(Ακολουθεί) 

ΐ Ο Πρ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 

ΓΙαρίσιοι, Φεβρουάριος 1939. 
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ϊ·άκ. Ί. Τμήμα αναγλύφου ττμ τις τον "Α6ϊ|ν καθόδου του 
Ιησού τί-ρτΟί-Λ ;'ν Βερρυία. 

νης Διαθήκης ή μεμονωμ ένας μοοφάς ί.εοών πρ ο σομπών, είναι αρκούντως 

σπάνια ι. Διά τον λογον τούτον ένομίοαμεν όχι άσκοπον την ενταύθα 6η- 

1 ΙΙοβ. Ε. 13 γ α 1ι ί α ι\ Εα «οιιΐρίπτβ ίοοηη^Γ«ρίιίςπβ άαπ«? 1β8 ό&ίί^δ 5)·ζαη- 

ίιπο,ς εν Βπΐΐοϋίη ιώ \ά 8εοΐίοπ Ιιίεΐοπιμιβ (1β ΙΆοίαΕ-ηιίο γοιπιμι»©, 33. 192-3. 55 κ. 

τζ. Γ. Σίοτ η ο ί ο υ, Βυζαντινοί ανάγλυφοι εικόνες, εν Κβοικάΐ Ν. Κότινον, 

1926, 125 κ. έζ. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ 

ΛντιΟέτιος προ; τά έλεφάνανα και. τά εκ στεατίτου, τά μαρμάρινα 

είκονογραφι,κά γλυπτά, τα παριστάνουνα σκηνάς εκ της Παλαιάς καί Και- · 

[ίοσίευσιν δύο ανεκδότων τοιούπον τεμαχίων, ών το μεν εν ευρίσκεται εν 

Μακεδονία, τό δε ετερον έν Κρήτη, Τά δυο τούτα γλυπτά είναι άξια με¬ 

λέτης όχι μόνον διά τό εικονογραψικόν ενδιαφέρον, τό όποιον παρουσιά¬ 

ζουν, αλλά καί διότι διαφοιτίζουσιν ημάς καί επί άλλων ακόμη ζητημά¬ 

των αναγόμενων εις την ιστορίαν τής Βυζαντινή;: και τής μετά ιήν *Άλο>- 

(ΪΙν γλυπτικής εν Έλλάδι. 

1) Τμήμα άναγλνφον τής εις 'Αδην καϋ'ό&ον του Ιησού. (Είκ. 1). 

Τούτο φυλάσσεται νυν εις τό Επιτροπικόν του Ναού του \\γ. ’Λν- 

τωνίου έν Βεροία, άνευρέθη δέ σκαπτόμενου τού κηπαρίου του κειμένου 

βορείου του Επιτροπικού, εις την ί>έπν του όποιου εκειτο ό προ πολ¬ 

λών ετιόν εξαφανιστείς Ναό; τής Θεοτόκου τή: ΙΙανυμνήτου1. Τό έν 

λόγο.) τεμάχιον αποτελούμε νυν έκ τριών θραυσμάτων τελείως πρυσαρμο- 

ζυμένων, έχει ολικόν μήκος 0,42, ύψος 0,;>(> καί πάχος 0,1 1. 

Είς τό άνω μέρος επί έςεχουσης ταινίας ύπάρχουοι λείψανα εγχαρά¬ 

κτου επιγραφής Ν (Εϊ.κ. 2). 

| . · ι )η|ι ί] αιιι <.;γωγ<_ <ελπκ;\(;.) ο πρ ιι ι ΧΓίσι βγα 
Κ(ΛΙ) Μ[(2Γ\<_. . . . . ] 

Κάτω τής ταινίας ταυτης εΰρίσκονται τρεις άνδρικαί μορφαί, διασφ- 

1 Τό όνομα ιού ναού τούτου ο/μπζι-ται ά ναμφήίόλ<ι>ς προς τον 2-1 ον οίκον 

τυΰ Ακαθίστου : ^ ί} πα*υμνηιί· Μήτρο .... ·- Τό Ρ.τ.' ί):·τον τουιυ ι ής (Εοκικού 

αναγράφεται εις μίαν των πηγών τής Ερμηνείας των ζοιγράφ ων : ( Δ ί ο νν σ ί ο υ. 

Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, ί'κδ. Λ. 1 Ιαπαδοπυύλου Κεραμέως. Πετοοόπο 
λι:. 1909,281). Εις τό Επιτροπικόν τυΰ 'Λγ. Αντωνίου φυλάσσεται και τό Βυζαν¬ 

τινόν χάλκινο ν περίαπτον τό νφά ήμών άλλοτε δημυοιευΟέν έν τή Έπετηριδι τής *Κ- 

ταιρ Βυζαντ. Σπουδών, ·1. 1927. 257 κ. έζ. 

- Τό ιελει»ιαϊον τμήμα ιής έπιγραιμής |Ί<ΤΓθγ<ά κ.λ.π. κεχαραγμένον επί 
μικοοΰ τεμαχίου μαρμάρου, ευρέθη *«ρ ιά ιήν νιρ’ ημών φωιογράψηοιν ιού γλυπτού 

καί δια τόν λόγον τούτον δεν υπάρχει εις ιήν έν ίανθο, δημοοιευυμένην φωτυγρα- 

φ·αν, φαίνεται όμως εις τό παρατιθέμενο ν σχέδιο ν τής επιγραφής (Είκ. 2). 

ΗΠΓ.ΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΛΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετος !ε' Π 



Ά. Ξυγγοπούλον 

παρειάν προς δηλωσιν έκπλ ηςεως και θαϊΜίασμοΰ, είναι αρκετά σπάνι¬ 

άν μ ή μοναδική, ουδόλους άπαντώοα εις τα μνημεία, τα όποια εγώ το^ 

λάχιστον έχω υπ' δψιν μου. Είναι αληθές δ τι, εις τάς τοιχογραφίας τή 
Περιβλέπτου έν Μυστρά 1 και τής Μολυβοκκλησιάς έν *Λγ. ’Όρει 2 ν.αχ. 

τό δεξιόν άκρον τής συνθέσεως υπάρχει γενει,οφόρο: μορφή φέρουσο τόι 
δάκτυλον παρά το στόμα εις δήλωσιν επίσης θαυμασμού, άλλ' αυχη5 χ(ι 

ιά πάσαν πιθανότητα, εικονίζει τόν Προφ Ιεζεκιήλ, του οποίου τό ηρα 

μα περί τής άναστάσεως τών οστών (Ίεζεκ 37. 1 κ εξ.) σχετίζεται στε 
ν<7>ς προς την εις τον "Λδ11ν κάθοδον τοΰ Χρίστου και διά τούτο ακριβές 

ιό σχετικόν κείμενον τής ποοφηιείας άναγινώοκετα. ?<ς την Εκκλησία* 

κατά την πρωίαν τοΰ Μ. Σαββάτου Δ "Οτι ή μορφή αυτή π άριστά μάλ 

λον τόν Ιεζεκιήλ πείθει ή παραβολή προ; την περίφημου μικρογραφίαν 

του ΰπ' «ριθ. 510 κώδικο·: τής Έθν. Βιβλιοθήκες Παριοίονν, την π άριστά, 
νουσα.ν τό δράμι/, τούτο, καί όπου ό Προφήτης εϊκονίζεται καθ’ όμοι,ον 
τρόπον φέρων τόν δάκτυλον παρά τό στόμα ή 

Έρχόμεθα ήδη εις τό ζήτημα τής χρονολογίας τοΰ ανάγλυφου τής 

Βέροιας. 

Ενδείξεις τινάς προς τόν σκοπόν τούτον θά ήδύναιο νά παράσχη 

εϊς ημάς τό σχήμα τοΰ στέμματος, τό όποιον φέρει επί τής κεφαλής ό Λα 

βίδ. Τό περιέργου μορφής στέμμα τούτο με την προς τά άνω ευουνσιν αυ¬ 

τόν, (άστε νά έχη σχήμα χωνοειδές, καί ίδίο>ς μέ την παρά την βάσιν αυ¬ 

τόν πλατείαν ζισνην, σπάνιοί τα τα ανευρίσκεται εις τάς επί των άγιογρα· 

εΗ 
. 
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1 Ο. Μ ΐ I 1 ο ί, ΜοηιΐΓ.ιβπΙίί όγ/.ΑπΗπΒ όβ ΜιβΙια, Γαπ8. 1910. ~ίν 110. 8. 
^ Ο. Μ ί 1 1 ο ί, Μοηιιιηοηί^ <1ο ΐ’ΑΙΙιο*, I, ρσίηΐηΐ'σ», Ρανίε 1027, πίν. 151. 
·5 Τριώδιο ν, έκδ. Βενετίας, 1870, 412. α. 

1 II. Ο ηι ο η I, ΜίπίίΐΐιίΓο* άο* ρίπ* ,τποίρηδ τηηηη*οπί.8 £τογ<? (Ιο Ια ΒϊΓό 
ώιδςμιβ Ναποηαΐβ, Ραπ.8, 1029. πίν. Τ^νIII. ΓΙροχείρως παρά Ρΐι I) ι ο Ιι 1. Μαηπε 
«Γατί Ιγζατηίη, 2α εκ δ. Ρατίε. 1025- 20, II. η 022. είκ. 207. Τό όραμα τοΰτο το 
Ιεζεκιήλ παοίοταται καί επί ενός ελεφανιίνου αναγλύφου τοΰ Βρεττανικυΰ Μου 
σειου Ο. Μ. I) α 1 ι ο η, Οαΐαίο^υβ οί Καεί ν Οιπεηαη Ληΐίίμηΐίοδ . . . . οί Ιΐιο Βει 
ΐώΐι Μυκοιιηι, Κοιηΐυιι. 1901, πίν. XI. 200 καί σ. 56. Έκει όμως ό Γλαΐίοη, άκολυυ 
Όών ιήν γνώμην ιού Οπιενοη, έ θεώρησε τοϋτο ώς παράοταοιν της εις ΔΑδην κα 
ΰόδου του Ίησοΰ. Επίσης κακώς άνέγνωοε καί την επιγραφήν, ί|τις όμως εΐνα 
λίαν σαφής ΤΟ I Ο Ο Χ(|ΊΙ_;Ί 0)0 ΛΗΛ Γθγ ) )|'(θφΐ | ) θγ) III 1(20ί Γ! !]06Ι· 
Τλ Ο τ'. ΙΑ. Ή παρανόησις έγένειο κυρίως εις ιήν άνάγνωσι ν ι ο ο συμπιλήματο 
ΠΡ ό»ς ΪΪΡ(ΟΛΡΟΜΟΥ). όπεη εντελώς άκαιανόητυν. αντί τοί· όρΰοΰ Π(|Ό<φ>Η 
ΤΟΥ) Το αληθές όμ.ως ·ί)έμ« τής παραοτάσεως κατενόησεν ό ίδιος άογότερον: 0 

Μ. Ό α I ί ο ιι, ΒνκΑΠίίηο Ατι: Από ΑπΉ&οοΙομχ, Οχίοηΐ, 1011. σ. 222, είκ. 105. Κατ 
ταντα τΰ έν λόγ<»> έλειράνηνον (ίν<ίγλυς·ον δέον νά διαγραφή τών παραδείγματα) 

των αναγραφομένιον έν ΓΙοακπκοις τής έν ’Λίιήναις Χςχ.στι.ανικής Αρχαιολογική 
Εταιρείας, περίοδ. Γ'. τόμ Β'. ΙΟοο. 117). 
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φ1(ΰν παραστάσεις τοΰ Δαβίδ ή άλλων βασιλέων τής Γραφής. Τό σχήμα 
ΐχοΰτο είναι επίσης άγνωστον εις τάς μέχρις ημών διασωθείσας εικόνας 

των Βυζαντινών αΰτοκρατόριυν1. Είναι αληθές δτι εις παραστάσεις τοΰ 
|Λ«βίδ και τοΰ Χ ολομώντος §πί μνημείων τοΰ ί4°υ αίώνος εύρίσκομεν τό 

ϊσχυρώς προς τά άνω εΰρυνόμενον χωνοειδές στέμμα, άλλα χοιρίς την πα¬ 

ρά τήν βάσιν αΰτοΰ πλατείαν ζώνην2. _ 

Παρά την σπανι,ότητά της όμως ή μορφή 

αΰτη τοΰ στέμματος τοΰ Δαβίδ επί τοΰ X ΤΛ \ 

ανάγλυφου τής Βέροιας δέν είναι άπολΰ- / ο \ 

άίος μοναδική. Εντελώς ανάλογο ν στέμμα / \ 

Iφέρει ό Σολομοόν εις τό ψηφιδωτόν τής I 

ΐΜονής τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί) έν «1 ΐ|ί\ I 

ζΚων/πόλει3. (Είκ. 3). Τό ψηφιδωτόν μά- ψΧ'Χ έΡΝ / 

Ιλιστα τοΰτο επιτρέπει νά συμπληρώσω- \ ) 
ίμεν την έν τα> άναγλΰφφ άποτριβεισαν \. / 
Τριγωνικήν γλώσσαν την ΰπεράνω τοΰ με- 

ίΜπου ΰψουμένην. 

?Αλλά πολύ ισχυροτέραν βάσιν, έφ? Είκ. 3. Ψηφιδωτή παράστασις 

όης θά ήδΰνατό τις νά στηριχθή διά την τ°ΰ Σολομώντος έν τή Μονή 

^χρονολογίαν τοΰ ανάγλυφου, παρέχει δ εί- τί·ς Χ^ρας* 

Εθνογραφικός τύπος τοΰ Προδρόμου. Ή 

ίάπεικόνισις τοΰ Βαπτιστοΰ εις τήν σκηνήν τής εις τον :/Λδην καθόδου 

παρουσιάζει πολλάς άνά τούς αιώνας μεταλλαγές Κατά τόν Χίον αιώ¬ 

να, ότε τό πρώτον, ώς εϊδομεν, εμφανίζεται εϊ,ς τήν σκηνήν ταΰτην, δ 

Πρόδρομος φέρει εσωτερικόν χιτώνα πολύπτυχον, ή δεξιά δέ αΰτοΰ χειρ 
Εξέρχεται τοΰ ίματίου, τό οποίον αφήνει ανοικτόν σχεδόν όλόκλη- 

1 Μέχρι τής Φραγκοκρατίας τό βασιλικόν στέμμα ήτο χαμηλόν καί ενίοτε πα- 

ζ ρίσταται μέ έλαφράν προς τά άνω διεΰρυνσιν. Ε I) € γ 8 ο I ί, 1-65 αγΙβ δουιρία- 

|γίτ63 άθ Βγζαηοβ, Ρ&Π3, 1923, 32. 2 Λ ά μ π ρ ο υ, Λεύκωμα Βυζαντινών Αΰτο- 

/' κρατόρων, Άθήναι, 1930, πίν. 20, 22, 45, 53, 56 κλπ. Κατά τούς χρόνους τών Πα- 

λαιολόγων τοΰτο είναι άνω σφαιροειδές, Ε 5 ο γ 8 ο 1 ί,’Ένθ’άν. 128. Λάμπρος, 

*Ενθ’ άν. πίν. 73 κ. έ|. Εις τάς εικόνας τοΰ χειρογράφου τής Μοδένης, γενομενας 
κατά τόν ΐ4ον ή 15ον αιώνα, έκτος τής σφαιροειδούς μορφής τοΰ στέμματος τών 
Παλαιολόγων, υπάρχει συχνότατα καί ή ευρυνόμενη προς τά άνω τοιαύτη. Βλ. 

ταύτας είς τό Λεύκωμα τοΰ Λάμπρου. 

2 Ρ © ί ^ ο ν ι ο', 'Ένθ' άν. II, πίν. Ε1Χ. 5. Μ ί I 1 β 1, ΑιΙιοβ, πίν. 12. 4. 

8 Τ 1ι. Β ο 1ι ιιι ϊ 1, Καχριέ Τζαμί. Δελτίον τοΰ έν Κων/πόλει Ρωσικού Αρ¬ 

χαιολογικού Ινστιτούτου, 11, 1906, Λεύκωμα, πίν, XXXI. 42. 
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ρ ο ν τό στήθος ·\ Κατά τον 12ον, παρά τον τύπον τού 11ου ", εμφανίζ 

ται και νέος τοιούτος. Ό εσωτερικός δηλαδή χιτών παραλείπεται και 
άνο) σώμα τον Βαπτιστού παρίσταται εντελώς γυμνόνή £() 1 ;>υς αιών <ρ 

οει νέαν μετατροπήν εις τήν παράσταση» τού Προδρόμου Παρά τινμ κ< 

θυστερημένα μνημεία διατηρούντο. την παράδοση» τού 12οτη μέ. γυμνό 

δηλαδή τό άνο) σώμα4, 6 Βαπτιστής παρίσταται και πάλιν ψέρων έσω/ίί 
ρικόν χιτώνα, οχι δμως πολύπτυχον όπως εις τά μνημεία τού 11»^ 

έφαρμόζοντα εντελώς εις τό σώμα του, τό δέ ιμάτιον δεν υπάρχει πλέονώ 

Ο 14<Κ τέλος αιών επανέρχεται, εις τά περισσότερα τουλάχιστον μνημέΐά 
καί πάλιν εις τήν παράδοσιν τού 11ου μέ τον πολύπτυχον εσωτερικόν χι 

τώνα καί τό ιμάτιον 6. 

ΙΙού οφείλεται ή μεγάλη αυτή ποικιλία εις τήν παράστασιν τού Προ¬ 

δρόμου έν τή σκηνή τής εις τον Α^δην καθόδου ; 

Ή έξέτασις τού ζητήματος τούτου θά διευκολύνη ημάς είς τήν χρο¬ 

νολογικήν τοποθέτηση» τού αναγλύφου τής Βέροιας. 

Πολύ προ τής άποπρυσταλλώσεως είς τήν οριστικήν της μορφήν τής 

σκηνής τής είς τον "^δην καθόδου τού Χριστού, ειχεν ήδη σχηματισθη 
άλλος κύκλος παραστάσεων, είς τάς όνποίας τό πρωτεύον πρόσωπον άπετέ- 

λει ό Πρόδρομος. Πρόκειται περί των σκηνών τού κηρύγματος και τού βίου 

τού Βαπτιστού, συμφώνως προς τήν διήγησιν τού Ευαγγελίου. Έκ τού κύ¬ 

κλου τούτου, οστις καί αυτός κατά περιόδους ύφί.σταιο ιιεταβολάς, πάρε¬ 

ι Λαφνί: Π ΐ 6 ι - 1.) β ηι η ί,’Ένθ' «ν. είκ. 100. Παρίσι ν. κώδ. 7 I : [Ο ιη ο η ί], 
Εναηρμίβδ, ϊ, πι'ν. 53 6. 89. Εις τό ϊ|)ηφιδ(»τόν το» ΤογοοΙΙο 1)»11ο η.Βγ/.αηΙ. Αη 
αηίΐ ΑτοΗ^βοΙ. ο. 675. είκ. 427 καί είς τό το» Άγ Μάρκου έν Βενετίμ : Ο. I) β ιη α 3, 

1)ίβ Λίο«5&ίΙί€π νοη 8<ιη Μαγοο ίη ν^ηυίίής. Βαάβ» (1935], είκ. 16, ό Πρόδρομος φέ¬ 

ρει είδος μανδυου πορπονμένου προ το» στήθους. Ό τόπος ούτος. <>ν εύρίσκομεν 
ήδη είς τον θρόνον του Μαζψιανοΰ έν Ραβέννη, κατάγεται από τήν Α νατολήν, ή 
έζέτασις όμως ο.ύτού είναι έζ»> το» ήμετέρου θέματος. 

- Κώδ. ΗαιΊβχ 1810 το» βρετταν. Μουσείου : I) α 1 I ο π, Βγ/.3.πί. ΑιΙ πικί. Αγ. 

οΐιαβοΐ. σ. 251, είκ. 157. Κώδ. Ο Μονής Ί(3ήρι·νν: Γ. Τ ο ί μ α - II. II α π α χ α- 

τ ζ η δ ά κ η, Ιστορημένα Ευαγγέλια τής Μονής Ίβήρων Αγίου ’ Ορους, 'Λθήναι, 
πίν. 15. 

8 Βατικανός κώδ. υιΊάη. 2: Ο. δ I ο γ ιι α ] ο 1 ο. Μίηί?ι1υι*0 άοΐΐο οιτιίΗο άί 
Οΐαοοπιο πιου&οο ο Οβί Κναη§©1ίίΐπο ^γοοο ΗγΕιπα'ο, Κοιτοι, 1910, πιν. 90. Μαρκια* 

νος κώδ. 1. 8 έν Βενετία (ανέκδοτος). Παρισινός κώδ; 75 (ανέκδοτος). 

1 Όμορφη εκκλησία Λίγίνης (1289): Άρχαιολογ. Έφημ.ερίς, 1531, Ο. 78, Πκ. 

ίο. . I 
5 Χοπότσανι έν Χερβία : Ν. Ο Ε π πέ ν έν ΒγζαηΗηο^Ιανίοα. 1, 1129, είκ. 12: 

Λάτμος : Τ Ε. XV ί ο £ α η ό. Μίΐοΐ, IΓI. 1, Πετ ΚαΙπιοΒ, ΒειΊίη, 1913, πίν. IX. 4. 

6 Πνοτάτον: Μ ΐ 11 ο ι, ΛΙΙιο*, πίν. 12. 1. Περίβλεπτος Μυοιοά : Μ ί 1 1 β ί, 

Μ ί § ι γ ι πίν. 116.3. 

Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά. 

λαβον τόν τύπον τού Προδρόμου, όχι μόνον οι. παραστ ήσαντε; αυτόν ως 

μεμονωμένην μορφήν, αλλά καί οι συνθέσαντες τήν σκηνήν τής εις τον 

^Λδην καθόδου. Ότι ιό πράγμα έχει ο έπος άποδεικνύουν τά διασωθέν- 

τα μνημεία. Πράγματι, ό τύπος τού Βαπτιστού είς τάς παραστάσεις της 
Κίς τόν Α\δην καθόδου κατά τόν 1 ί°ν αιώνα, μέ τόν πολύπτυχον εσω- 

τερικόν χιτώνα καί τό ιμάτιον. ό.τοις εις το Δαφνί, υπάρχει ήδη λήγοντας 

τού 10ου είς τό Μηνολόγιον τού Βασιλείου Β', έν τή σκηνή τού κηρύγμα- 

τος τού Προδρόμου Ό τόπος του 12ου, μέ γυμνόν τό άνο.) σώμα, άπαν¬ 

τά ήδη τόν 11<>ν -ζ όποις επίσης καί τόν 12"ν'], όχι. μόνον είς τάς έκ τού 

βίου τού Βαπτιστού σκηνάς, αλλά καί είς τάς μεμονωμένα; αυτού παρα¬ 

στάσεις ή Ό στενός χιτών ανευ τού ϊ.ματίου, τόν όποιον φέρει ό Πρόδρο¬ 

μος κατά τόν 13,ώώνα, άπαντά ήδη τόν 12ον '() έζωσμένος αυτό; χι- 

τ(»ν, ό οποίος είς τό χειρόγραφον του Λένινγραδ φαίνεται ακόμη έξ υφά¬ 

σματος, ούδέν άλλο είναι παρά τό υπό τών Ευαγγελιστών (Ματθ. 3. 4. 

Μάρκ. I. Γ») μαριι.-ρούμενον ένδυμα από τριχών καμηλού, τό όποιον έκά- 

μισεν εί: Κων/πολιν ό Νικηφόρο; Φωκάς, διασφζον ακόμη περί τόν τρά¬ 

χηλον τά ίχνη αιμάτων ή Τούτο βλέπομεν ήδη άποτελούμενον έκ τριχών 

κατά τόν 13υν αάύνα εις τάς τοιχογραφία; τής Χοπότσανι έν Σερβίιχ, όχι 
μόνον είς τήν σκηνήν τής είς τόν "Αδην καθόδου 7, αλλά, καί είς τήν με- 

μονιομένην μορχρήν τού I [ροδρό[ΐου£0 ρεαλιστικός ούτος τύπος τού 

Προδρόμου εξακολουθεί είς τάς σκηνάς έκ τού βίου αυτού καί εις ολίγα 

μνημεία τού 14υυ αϊώνυς ό 41 ελληνιστική όμως άντίληψις ή έμπνέουσα 
τά πλεΐστα τών ζιυγραφικών μ.νηιιείων τού 14ου αιώνας δεν ήτο φαίνεται 

δυνατόν ν' άνεχθή τόν ώμώς ρεαλιστικόν τύπον τού Προδρόμου μέ μό¬ 

νον τό έκ τοίχων κι/.μ ήλου ένδυμα είς τάς έκ τού βίου αυτού παραστά- 

* [1 Μοηυίο^ίο <1: Βιώΐί» II. (Ο.Όίοβ-ϊ β νΗΐΐοίΐηί^ κοίεοΐί, VIII) Τοπηο 

1907, πίν. 300, 

3 Κώδ. ΙΙαρισιν. '71: [Ο ιχι ο η 1|. Ενβηδμίε*, 7, πίν 58, II, πίν. 98, 99 κ. ά. 

3 Κώδ ΙΙαοιαιν. 64-: Ο ιιι ο η I, ΜίπίαΙπίΓεΒ γΕ-ϊβ ρΙιΐΒ πποίοηδ ιυαηιΐΒΟΓ. §γ€€.β, 
■πίν. ΚΧΧΧν. I, ΒΧΧΧνί. 3. 

τ 11ος αιών: Κώδ. Παρισιν. 74: [Ο ιη ο η ί], Εναπ^θβδ, I, πίν. 57, 12ος αιών: 

Χίίρρβίΐβ. ΡπΙπΗππ έν ΪΤαλέρμφ: Π ί 6 Η 1, Μαηιιβΐ, II, ο. 554, είκ. 263. 

5 Κώδ. 305 τής Βιβλιοθ. το» Λένινγραδ : Ο. Μ ί I 1 ε I, ΚεοΚβΓαΙιβδ βιιγ Γίοο- 

:ηο^Γ3ρ1ιΙε άε ΡΕναπβίΙβ, ΡαγΕ 1916, είκ,. 156 έναντι σε?„ 188. 

1 Μ. Γ ε δ ί·: ι» ν, Βυζαντινόν Έυρτυλόγιον, Κ<υν)πυλις, .1899, 77 ΐ>. 

7 Βλ. άνωτ. σ 262 σημ. 5. 

χ Ο Ε ιι η β ν, ’Ένθ. άν. είκ. 16. 

51 Κώδ. Πα,ρισιν. 548 : Ο ιιι υ η I, ΜιπίαΙαΓόχ, πίν. 0ΧΧ11Ι. 1-2. ΓΙροχείρως 
πα^ά Μ ί 1 1 θ ί, Ιοοηο§Γ. άβ 1‘Εναπ^ίΙβ, είκ, 167—8 έναντι σελ. 196. 
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σεις, Ούτως 6 Πανσέληνο; εις τό ΙΙροοτάτον 1 καί οί ζιογράφοι των Σερβι- 

κών εκκλησιών - προσθέτουν Οπερανο) τον τρίχινου χιτώνας καί πολύ¬ 

πτυχον ελληνιστική; ολο>; άΐ'τιλιμ|.'ε(ος ίμάτιον. Ό τύπος ούτο; παρίοταται 
ήδη κατά τον 14ί)ν αιώνα καί εις τα; μεμονωμένα; εικόνας τού Βαπτι- 

σιον'λ είναι δέ καί 6 επικράτησα; κατά του; μετά τ»|ν Άλωσιν χρόνους 

πολλάκι: με την προο· θήκην εϊ,ς αυτόν και. πτερύγιο ν'1. 

Ο υιό) διά τής τελευταίας ταυ της μορφής ψθάνομεν ακριβώς ρ.Π τόν 
τύπον τόν οποίον έχει ό Πρόδρομο; ε:ς τό απασχολούν ήιιά; άνάγλυφον 

τής Βέροιας. !Λλλά προς επιβεβαίαιοιν των άνο»ιέρο) θά έπρεπεν ο τύπος 
ούτο; μέ τόν εσωτερικόν στενόν χιτώνα καί τό ίμάτιον να εύρίσκεται καί 

εις την σκηνήν τής εις τον "Αδην καθόδου, όποιο εις τό άνάγλυφον τής 

Βέροιας. Ευτυχώς τοιούτο παράδειγμα υπάρχει. Είναι ή καί ανωτέρω μνη- 

ιιονευθεΐσα τοιχογραιρίι/. του Πέτς έν Σερβία, ανήκαι·σα εις το πρώτον 
ήμισυ τού 1.4ου αίώινος. ·’. (Είκ. 4·). Έν αυτή ο Βαπτιστής, ζωηρούς συνο¬ 

μιλώ) ν μέ τόν ΗΙσαΐαν, ο ωιφώνο>ς προς την απόκρυφου δι ήγησιν τού Νι¬ 

κοδήμου, εχει τό ίδιον ακριβώς ένδυμα, τό όποιον καί εις τό άνάγλυφον 
τής Βεροία;, ιός καί την ιδίαν περίπου κίνησιν. 

Οΰτο> τό στέμμα τού Δαβίδ επί τού υπό μελέτην αναγλύφου καί ή 

εικονογραφία τού Προδρόμου φέρουσιν ημάς ει ς τόν ] 4ον αιώνα. 

Ανάγκη ήδη νά έξετάσοηιεν κατά πόσον τόν συμπέρασμα τούτο 
εύοδούται από την τεχνοτροπίαν τού αναγλύφου. 

Βεβαίως περί πλαστικότητας τού αναγλύφου δεν δύναται νά γί- 

νη λόγος. βΗ όλη παράστασις, ένθυμίζουσα ζωηρώκ τά ξυλόγλυπτα έργα, 

εύρίσκεται επί ύνός σχεδόν μόνου επιπέδου εξέχοντας τού βάθους. €Η κό¬ 

μη καί τό γένειον δηλούνται άποκλειοτικώ; καί μόνον διά παραλλέ|λ(ΐ>ν 

εγχαράκτων γραμμών. Αι πτυχία ιών ένδυμάιων έχουοιν έκτελεοθή κα- 

1 Μ ίΐ 1 « ί, Αίΐιυδ, πίν. 11.2. 

- Χτέισανι: Ρείΐνυνίο', ’ΊννΟ . άν. ί, πίν. .111 α. Λέονορο : ΡοιΙίονΐά. πίν. 130 6 

3 ΙΙρωτάτον: Γ. Τ α ί μ α-·-Π. II α πα χ α τ X η δ ά κ η, Τυιχογραφίαι Πρω¬ 

τάτου Άγ. Όρους, ’Αύήναι, πίν. Γ»2. Όμοιου τόπου ριναι και τό έν ’Άρτη άνά- 

γ?.υφον : Άρχειον των Βυζαντινών μνημείων της Ελλάδος. 2. 1006, σ. 170, είκ. 18. 

όπου τό λεγόμενον υπό του κ. "Λ. ’Ορλάνδου, ότι τούτο είναι έργον τεχνίτου κατα¬ 

γόμενου έ.ζ Ιταλίας, ώς εξάγεται από τόν τρόπον διατάξει»; τών πηγών, όστις 

ιδιάζει εις ροηιανικά έργα της Γαλλίας και. της Ινάτι» Ιταλίας, ουδόλως εύσταΌεΐ. 

Τό άνάγλυφον τής ’Άρτης ούδεμίαν ουδέ πόρριούεν αναλογίαν παρουσιάζει προς 

την Ρωμανικήν γλυπτικήν, ενώ απεναντίας σχετίζεται ατενώς προς τά Βυζαντινά 

εικονογραφικά γλυπτά καί την ζωγραφικήν του 13ου καί. Μου αιώνας. 

4 Λιά τήν έξέλιζιν τοΰ τύπου βλ. Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Κατάλογο; τών ει¬ 

κόνων τού Μουσείου Μπενάκη. ’ΑΌήναι, 1936, 67 κ. έξ. 

ό Ρβΐ^υνίο', ’ΈνΙΓ άν. I. πίν. 67. α. 
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\α δύο τρόπους. ’Ή είναι δηλαδή απλώς εγχάρακτοι (Δαβίδ), ή δηλούνται 

Ινιαχού, όπως εις τό ίμάτιον τού Προδρόμου, διά τών γωνιών τάς όποιας 
ίήχηματίζουσι τά επάλληλος καί κλιμακηδόν διατεταγμένα τμήματα τού 

Ιίεταξύ τών πτυχών ενδύματος. Ή τοιαύτη σχηματική καί σχεδόν συνθη- 

ματική δήλοοσις τού όγκου μακράν βε¬ 

βαίως απέχει από τά ωραία πλαστικά 
ανάγλυφα τού 13ου καί 14ου αίώνος, / Λ 
όπως τά έν τή Μονή Βλαχερνών παρά I > ί 

ϊτήν 3/Αρταν καί τά τής Μονής τής Χώ- Λ ό'ΛΝρΝ' 

ρας (Καχριέ Τζαμί) έν Κων/πόλει, επί /^Χ\ 

τή βάσει τών όποιων γίνεται κυρίως _ / / ^ \ 

άλογος περί άναγεννήσεως τής πλαστι- / ) I / 

φκότητος έν τή γλυπτική κατά τούς χρό- Α 'Λ <Ί^ I 

Γ νους τών ΠαλαιολόγωνΧ. Έν τούτοις ^ ιϊνΛ'η 

ζώρισμενας λεπτομερείας της τεχνικής η ν| 

η τού αναγλύφου τής Βεροίας τάς εύρί- / |Κ ι 
ί σκομεν καί εις τά καλλίτερα γλυπτικά 

άεργα των χρόνων των ΙΙαλαιολογων. Η Ε I ι'Χ^ Λν-ς 

ί αύστηρώς γραμμική άπόδοσις τών πτυ- )\ · II /γ 

ήχων, επί παραδείγματι, ανευρίσκεται εις / \\ ί η ί/υ 

άτόν Αρχάγγελον Μιχαήλ τού ενός ταιν (1 \ γ*// ί 

άτόξων τα>ν άποτελούντων άλλοτε τό γ 

ί Κιβώριον τού Μιχαήλ Τορνίκη εις τήν ι,/Μ* 

:: Μ. τής Χοί>ρας2. Βεβαίως τήν έντύπω- ( / Α 

: σιν τής σκληράς γραμμικότητος καθι- \ I / 

άστώσιν εις τό τόξον τής Μ. τής Χώρας \\ / 

ί: δλιγώτερον αισθητήν ή κομψό της καί I 

το ακριβές σχεδίαν, τά οποία δεν ^/Ι^ 

υπάρχουν εις τό άνάγλυφον τής Βε¬ 

ι: ροίας όπου ή ελλειψις ακριβώς τών Είκ. 4·. Ό Πρόδρομος εν τή 
: στοιχείων τούτων καθιστφ φανεράν σκηνή τής 3 4Λναστάσεως εις 

τήν άδυναμίαν τοΰ εκτελέσαντος αυτό τήν τοιχογρα<ρί“ν το° Πέτς· 

Τεχνίτου. 

*Ως άνο>τέρο3 εΐπομεν, ή όλη τεχνική τού αναγλύφου τής Βεροίας 

;. ενθυμίζει ζωηρώς τά ξυλόγλυπτα έργα. Περί τούτου πείθει ή σύγκρισις 

I II * » I / 

Είκ. 4. Ό Πρόδρομος έν τή 
σκηνή τής 3Λναστάσεως εις 

τήν τοιχογραφίαν τού Πέτς. 

1 Βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυξαντ. 2που- 

δών, 2. 1925, 121. 

2 3 ο ίι ιπ ί ί, "Ενδ·3 άν. Λεύκωμα, πίν, ΕΧΧΧΐν (αριστερά). Προχείρους παρά 
Β 3. I I ο η, Βγζαηί:. ΑγΙ. απά Αταίιαβοΐ. ο. 163, είκ. 94, 



Ά.·Ξυγγοπούλου 

αυτού προς την γνωστήν ξυλόγλυπτοι» θύραν του ναού τού 'Λγ. Νικόλαό 
έν Άχρίδι, έργου τού 1 ί<>αΐώνυς ι. ΊΙ πτύχωσις τών ενδυμάτων τών 

τής θύρας ταύτης εΐκονιζομενων εφίππων σιραικοεικών β Αγίων παρου¬ 

σιάζει πράγματι πολλάς αναλογίας προς το απασχολούν ημάς ανάγλυφων 

Υπάρχει οαως μία υμάς γλυπτών, προς τα οποία θά ήόυνάμεθα νΛ 
παραβάλωμεν ασφαλώς το τεμάχιον της Βέροιας. Είναι ταύτα τά έν τώ 

Βυζαντινοί Μουσείω Αθηνών τρία τόξα καί το άνάγλυφον τής Γεννή- 

υεως, περί τών οποίων πολύς μέχρι τούδε έχει γίνει λόγος-. Εις χάς μ0ρ_ 

φας τών αναγλύφων τούτων θά ευρυιμεν περισσότερα; τής μιας αναλο¬ 

γίας προς τό απασχολούν ημάς γλυπτόν. Ό τρόπος άποδόσεως τής κόμης 

καί τού γενείου τού Βαπτιστού καί τού Ήσαιου επί τού αναγλύφου τής- 

Βέροιας είναι λίαν ανάλογος προς την επί τού τόξου Τ' διασφζομένην 

κεφαλήν τού Προδρόμου "Οσον αφορά εξ άλλου εις τάς πτυχώσεις, ό 

μετά προσοχής παραβάλλουν τό απασχολούν ημάς άνάγλυφον προς τά γλυ¬ 

πτά ταύτα τού Βυζαντινού Μουσείου δεν είναι δυνατόν νά μή παρατήΐ 

ρήση δτι τό αυτό πνεύμα διέπει την έν γένει έκτέλεσιν αυτών, παρά τάς 

επί μέρους διαφοράς, αί όποΐαι εις τά γλυπτά ιού Βυζαντινού Μουσείου-: 

προέρχονται από τό φραγκικόν έργαστήριον, έξ ου ταύτα κατάγονται. - 

Τέλος υπάρχει καί άλλος ακόμη σύνδεσμος μεταξύ τών γλυπτών τού- · 

των καί τού τεμαχίου τής Βέροιας, ή όμοιότης τών γραμμάτων τής επι¬ 

γραφής αυτού προς τάς επί εκείνων ευρισκόμενα;, Τό έπίμηκες, ή λεπτό-· 
της καί ό όλο; έν γένει χαρακτήο αυτών εύρίσκεται έν πλήρει άναλογίφ 

προς τάς επί τών γλυπτών τού Βυζαντινού Μουσείου έπιγραφάς. 

ίίάσαι αί ανωτέρω παρατηρήσεις α'γουσιν ήμά; ούτο>ς εις τό συμπέ¬ 

ρασμα ότι τό άνάγλυφον τής Βέροιας είναι έογον τού 1 Ιηυ αϊώνος καί 
πιθανιότατα τού πρώτου αυτού ήμίσεος. 

Υπολείπεται ήδη νά προσθέουφεν ολίγα; λέξεις περί τού αρχικού = 

προορισμού τού αναγλύφου. Έπί τού ζητήματος ιούιου εικασίας μόνον ; 

είναι δυνατόν νά έκψέρωμεν, ώς έκ ιού μικρού άρι ί)μ*»ύ ιών μέχρι; ημών ; 

διασωθέντοιν εΐκονογραφικών λίθινων αναγλύφων, τών όποιων δυστυχώς | 

ουδέ εν εύρίσκεται εις την αρχικήν αυτού θέσιν. 

Ό ΒγοΙιιογ, εχων τό δεδομένον, ότι πολλά τοιαύτα άνάγλυιρα είκονί- 

1 Ν. Κ ο η ά ;ΐ 1; ο ν, Μί/.κ*ωονίυ (η«:ο). I [(-·τ.ρού;ιο/ κ;. Γ.Η !). πίν. III. Καλλί- 

οτη άππκόνι.σις καί παρά Β. Κ : ! ο \ν, 1 )ία ;.ι!ΐ 1ηιη';ΐΠ5υ1)0 Κηπ-κ. Βοπι, ]ίΠ1>. χίν.\ 

XXXIV. 

2 Βλ. *Α. Η γ γ ό π υ υ λ ο ν Έν Άοχαιολ. Έφηιυ-ο. 1 ίΐάI, (> ) κ. έξ· όπου πά¬ 

σα ή προγενέστερα βιβλιογραφία. 

δ ’Αρχαιολ. Έφημ. ένθ’ άν. ο. 75, είκ. 14 (Έκ τυπογραφικού λάθους φιρει 
τον άριθ. 15), 

Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά. 267 

ζουσι μεμονωμένα; σκηνάς έκ τού Λωδεκαόρτου (Γέννησιν, Βάπτισιν, 

’Έγερσυν τού Λαζάρου κλπ.) έξέφεσε την εικασίαν ότι πιθανώς σειραί 

τυιούτων αναγλύφων μέ τάς δώδεκα μεγάλα; έορτάς εύρίσχοντο εις τά 
Τέμπλα τών εκκλησιών '·. 5Ο παραδοχή έν τούτοις μιας τοιαύτης εικασίας 

θά ήτα πολύ δύσκολος, όχι μόνον διότι έσώθησαν μέχρις ημών καί εικο- 

νογραιρικά ανάγλυφα τών όποίισν τά θέματα είναι άσχετα προς τό Δωδε- 

κάορτον καί ανάγονται κατά τό πλείστον εις την II. Διαθήκην3, αλλά καί 
(V άλλον ακόμη λόγον. Βεβαίως είναι αληθές ότι από τών μετά τήν"Λλω- 

σιν χρόνων τίθεται εις τό άνω μέρος τών ξυλόγλυπτων Τέμ.πλιυν σειρά 
εικόνων τού Λωδεκαόρτου, δεν γνωρίζομεν όμως, άν ή μέχρι σήμερον ακό¬ 

μη διασωζομένη συνήθεια αύτη συνεχίζει παράδοοιν Βυζαντινήν, ούτε 
είναι γνωστόν, άν εΐς τό άνω μέρος ιών μαρμάρινων Τέμπλίυν κατά τούς 

Βυζαντινούς χρόνους ύπήρχον εικόνες τού Λωδεκαόρτου έζωγραψημέναι 

ή γλυπταί. Τούτο άλλωστε θά ήδύνατο νά θευίρηθή μάλλον άπίθανον δε¬ 

δομένου ό'τι επί τών Βυζαντινών Τέμπλων, καθ’όσον τουλάχιστον μέχρι 
τούδε γνιορίζομεν, δέν υπήρχαν ουδέ αί μεγάλαι δεσποτικαί εικόνες, τάς 

οποίας αντικαθιστούν, ώς γνωστόν, αί επί τών παραστάδισν τού Τέμπλου 

δύο εικόνες τού Ιησού καί τής Θεοτόκου·1 2. 

Ί [ έπί. τού αναγλύφου τής Βέροιας παράσταοις τής εις τον ΤΛδην κα¬ 

θόδου τού Ιησού ανήκει πράγματι εί; την σειράν τού Λωδεκαόρτου, αλ¬ 

λά τούτο δέν είναι λόγος νά παραδεχθώμ.εν ότι εύρίσκετο εις τό Τέμπλον 

ναού, έφ’ όσον, ως εϊδομεν, ούδέν άνάλυγον παράδειγμα είναι μέχρι τού¬ 

δε ασφαλώς γνωστόν. 

ΊΙ παράστασι; αύτη τη; εί; τόν "'Λδην καθόδου τού Ιησού 

φέρει καί .πάλιν ήμά; προ; την ύπόθεσιν. ήν καί άλλοτε διετυπώ- 

σαμεν σχετικώς προς τά δύο έκ τιύν τόξων τού Βυζαντινού Μουσείου 

Αθηνών, επί τών όποιο)ν επίσης είκονίζεται. ή σκηνή αύτη, ότι δηλαδή 

ταύτα άπετέλουν τάς δύο συνεχόμενα; πλευράς κιβωρίου ευρισκομένου 

Οπεράνω τάφου1. Την εικασίαν ημών εκείνην έστήσιζε καί ή εν τη Νε- 

κρωοίμω ακολουθία μνεία, τής καθόδου τού Σωτήρο-ς εις τόν 'λ^δην, κυ¬ 

ρίως όμως ή από τού έτους 1 Γ>:> 1 επιτύμβιος πλάξ έν τώ χωρίιο Εκου- 

λούψκι τής Κρήτης, επί τής όποια; εΐκονίζονται έν άναγλύφορ τό προ- 

1 11 γ € 1ι ί ν.* γ, Ι.λ ΒοαΙρΐιιΐΌ :€αικ>#!·»ρ1ϊκμ\<ί. ΊλΌ. άν* 70 

- ’Λπαριθμ ησις παοα 0 ι* ο 1ι ί ο γ. ’’Κνθ' άν. (>(> κ. έξ. 

3 1 Ιρβ. το Τέμπλον τοΓι ,\Ροκξι. πλησίον ΐιί»ν ^κοπιλον π<ιο<ι (ί. Β ο β κ ο ν ί ο' 
έν ^ηιίηηπππι Κοιισ?ϊΐ<ονίίΐτιιιιιι. Ο, Ιθί’ο. σ. 157. είκ. 1. Επίσης τύ ιιξς ΪΙόριας Πα¬ 

ναγιάς παρ</. τά Τρίκκαλα εν Άοχείΐμ τών Βυζαντινών μνημκίων τής Ελλάδος* 1, 

1965. σ. 25, κίκ. 14 καί άλλα. 

1 Άσχαιολ. ’Κφημ. ’Ένθ’ άν. καί έξ. 
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*Α. Ξυγγοπούλου 

πατορικόν αμάρτημα, ή Σταυρο.ισις και η εις τον "Αδην κάθοδος τοη 

Τησοΰ 1 * 3 * * *. Επανερχόμενοι λοιπόν και πάλιν εις την εικασίαν εκείνην, κα- 

ταλήγομεν ε'ίς τό συμπέρασμα ότι και το νΓ·ν ερχόμενον εις φώς άνά~ 

γλυφόν τής Βέροιας δεν είναι ά πιθανόν νά έ κοσμεί τάφον. Την γνώμην 

ταυ ιην ένιοχόει οπωσδήποτε καί ή επί του άναγλόφου, δυστυχώ; λίαν ελ¬ 

λιπής, επιγραφή. Άπο τάς ολίγα; διασωθείσας λέξεις της δύναται. ίσο>; ν(\ 

εξαχθή ότι πρόκειται περί ευιτ έμβιου επιγράμματος, του οποίου τό ύφος 

ενθυμίζει κάπως τό ώοαίον εκείνο πλήρες μελαγχολίας επιτυμβιον τον 
μονάχον Θεοδοσίου έν τή Μονή του Όσιου Λουκά, κ 

1.1 

2) Κορμός αγάλματος τον Αγιον ’Ονονφρίον. (Είκ. 5). 

Τό γλυπτόν, τό οποίον πρόκειται νυν ν' απασχόληση ήμάς, εύρίσκε- 

ταΐ εις τό Μουοεΐον Τ Ιράκ λείου έν Κρήτη :ί. Κατά, τό Ευρετήριον του 

Μουσείου, προέρχεται έκ τής περιφεοίας Τ Ιρακλείυυ, άγνωυ ιον όμως έκ; 

ποιου ακριβώς μέρους. Είναι γεγλυμμένον λίαν έπιμελώς επί λεπτοκόκ¬ 

κου ασβεστόλιθου καί έχει έν τή νυν αυτοΰ κα.ταστάσει ύψος 0,21·. 

Διασώζεται μόνον 6 γυμνός κορμός του ' Αγίου, από του κάτω μέ¬ 

ρους του στήθους μέχρι περίπου των μηρών. Καθ’ όλυν τό ύψος τής εμ-; 

πρόσθιας οψεο>ς διήκει ή μακοά γενειάς, τής οποίας αί τρίχες έχουσιν 

έπιμελώς δηλωθή διά λεπτών παραλλήλων χαραγών κατερχομένιον κυ- 

ματοειδώς. ΤΙ όυψυς αυτού περιβάλλεται υπό ρυθμικώς διατεταγμένων 

κλάδων μετά μικρών οξέων φυλλιον. (Ποβ. καί είκ. 11). Κατά τον δεξιόν 
γόμφον κρέμαται άνοικόν είλητάριον μέ ιην έξης επιγραφήν : (Είκ. (>). 

[ΓγΜΝΟα] | Τ60 ΑΝ | ΑΠΛΑΟΑΝ | Τ! ΓΤΧρίΟΤΑ | ΜΑΙ ΟΤΙ 

X | Φ^ΙΑ6 ΜΟγ | ΧΙΟΧγΝΗΟ I πχαΗ[€] ΤΟ I ΟΝ€ΙΛΟ(ά 

ΤΙ οπίσθια όψις του κορμού είναι ανεπεξέργαστος, (Είκ. 7) έξού δΰ- 

ναταίτις νά συμπεράνη ότι τούτο ευρίσκετο εντός κόγχης ή εμ.πρυσθεν 

τοίχου, ούτως ώστε ιό όπισθεν αυτού μέρος νά μη είναι ορατόν. Εις την 

δεξιάν πλευράν, όπισθεν ιού άνω άκρου ιού ειληιαρίου. υπάρχει έπιμή- 

κης έγκαρσία εγκοπή χρησίμευαυσα πιθανότατα διά την ένθεσιν ετέρου 

1 Αρχαιολογ· ’Κψημ. ν() αν. ο. 81, ι-ίκ. 17. 

3 Γ. Σ ιο ι η ο ί ο υ ίν Αρχαιυλ \}·:λιίπ>. Γ». 1020- 21. Παράρτημα. 181 κ· έξ. 

3 Τον έν Ηράκλειο» ’Έφορυν ’Αρχαΐυτήτιυν χ X. Ηλάτονα αισθάνομαι τό 

καθήκον νά ευχαριστήσω καί από τής 9έσεο>ς ταΰτης Οεριιόταπα διά τήν προΰυ- 

μίαν μεθ’ ής μοΐ επίτρεψε καί μ οι διηυκόλυνε τήν μελέτην καί φωτογράφησιν τού 
γλυπτού τούτου. 

,8\- | 
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τεμαχίου ιΐ(ίηΐι<ίαου. (Ε7κ. Π, 7). Τδέαν σαφεστά ιην τής αρχικής μορφής τοΰ 

αγάλματος παρέχει ευτυχώς είς ήμάς μία ?ίκό>ν τοΰ βΛγ. Όνουφρίου εΰ- 

ρισκομ.ένη εις τό ΜουσεΤον Λ. Λοβέοδου. (Είκ. 8). Συμψαηπυς προςταΰτην, 

ό "Αγιος παοίστατο ό'ρθιος μέ γυμνόν τό σώμα, φέρων μόνον κλάδους 
περί τήν όσφΰν, καί μ έ μακρότατον γένειον φθάνον ολίγον κάτω τών γο- 

Κίκ. 5. Κορμός αγάλματος τού βΑγ. Όνουφρίου έν τφ Μουσείφ 
Ηρακλείου Κρήτης. 

νότων. Τάς χειρ ας ειχεν εσταυρωμένα; επί του στήθους καί έ, κρατεί διά 
τής άριστεράς τό παρά τον δεξιόν αυτοΰ γόμφον κρεμάμε/νον είλητάριον, 

τό όποιον φέρει καί επί τής είκόνος τοΰ Μουσείου Λομβέρδου τό αυτό 

ακριβώς επίγραμμα, επί τή βάσει δε τούτου ήδυνήθημεν νά συμπλη- 

ρώσωμεν μετ’ ασφαλείας τον επί τοΰ εξεταζόμενου αγάλματος ελλείποντα 

πρώτον στίχον αυτοΰ.· Ή εϊ.κόνν τέλος αΰτη δΰναται νά έξηγήση καί τήν 

κατά τό δεξιόν μέρος τοΰ αγάλματος, όπισθεν τοΰ είληταρίου, δριζον- 



υγγοπούλον 

τίαν εγκοπήν, περί ής ανωτέρω εγένετο λόγος. Φαίνεται, δηλαδή 
δεξιά χειρ του αγάλματος ήτο έκ χωριστού τεμαχίου λίθου, τό ί 

θά προσηρμόζετο εντός τής εγκοπής ταυ της. 

Είκ. 6. Κορμος' τυΰ βΑγ. Όνουφρίου 
Τό είλητάριον. 

Ό είκυνογραφικός τόπος τοό 'Λγ. Όνουφρίου περιγρ.ίφεται έναογέ- 

στατα εις ιόν (θ'ον αυτού, όπου ο *Λί)|:>άς Παφνούτιος, 6 διηγούμενος τά 

κατ’ αϊτόν, λέγε, όπ ητο «άνί)ριυ;ιος μοβερός την ΰέαν, γυμνός τά αώμα 

και μαλλάτας (τριχωτό:) <7/ας, πκεπόμηος ώον.ν ζώυν άγριον με τάς τρί¬ 

χας τυν' εις 0 ε το μέσον ήταν ,-τεριεζίυσμένος με β/.αστάρια, δένδρων1». 

1 :Α γ α π ί ο ν, Έκλόγιον, έκδ. Βενετίας, Ι7ί)ί>, 270. Κ. Δ ο υ ν. ά % η, Μέγας 
Συναςαριοτής, Ιούνιος, ]00- 

Βυξαντινά εικονογραιμκά γλυπτά 

Τον τόπον τούτον άπέδιοκεν αρκετά πιστώς ή τέχνη, μέ πολλάς 
όμως παραλλαγάς ως προς την στάσιν, και ιδία ιός προς την θέσιν των 
χείρων. 

Εϊ: μίαν τοιχογραφίαν ιής Καππαδοκίας- απροσδιορίστου εποχής, 

Είκ. 7. Κορμός τοΰ Άγ. Όνουφρίου 
Πλαγία δψις. 

αλλά πάντως όχι πολύ παλαιάν, ό>ς δεικνύει ή όμοιύτης αυτής μέ την 

από τού 1400 περίπου παράστασιν αυτού εις την Νόβα ΙΙαόλιτσα τής 

Σερβίας15 καί την από τού τέλους τού Κίον αίώνος εν τή Μονή Ντομ- 

1 Ο. ό ί-' .1 ο γ ρ 1ι ιι ” ΐ ο π. "ΕνΟ άν. ’2β αΐόαιυ. πίν. 134. 4. Βλ. και τό κεί¬ 
μενον, τό|(. ϊ. :>, 483. 

- Ο Μ α ιι η ο-Ζ ί « η ΐ έν Σταοίναρ. 1333/34. σ. 108, είκ. 6 καί προχείρως 
καρό ΙΥιΙςονίο'. ’ Κ νίΙ’ «ν Π. πίν. (,'Χθνπ Τ. 
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προβάτ τής Μολδαβίας 6 Άγιο* 

παρίσταται έχων τάς χειρας πρό 

τοΓ' <·τ Γ;ί)ονς μέ τας παλάμας προς; 

τά έςω. Παραδόξους ό ζωγράφ0ς 

ιής Καππαδοκίας παρέλιπε το £* 

φύλλων περίξωμ υ. τού 4Αγίου χα'τ 

Γ|μ_>«χ/ΐ'νε κατά πολύ το μακράν 

γένειον, το κυριώτερον δηλαδή: 
χαρακτηριστικά ν αυτού. Τας ΐ,διορ- 

ο ιο ί μίας όμως αύτάς δέν βλέπο- 

μενείς τας τοιχογραφίας τής Νόρ- 

βα Παυλιτσα καί τής Μ. Χτομ- 

προβα γ. 

Κατά το πρώιον περίπου τέ¬ 

ταρτον του 14ου αιώνας ο Παν¬ 

σέληνος εί: το ΙΙρτοτατον τού <Λγ.; 

"Ορους δημιουργεί άλλην παραλ¬ 

λαγήν. Ή δεξιά χειρ τού Αγίου 

μένει, όπως εις την τοιχογραφίαν: 

τής Καππαδοκίας και τας όμοιας; 

προς αυτήν, προ τού στ ήθους μέ 

τήν παλάμην προς τά έςω, ή άρι- 

ο ιερά υμοις τείνεται προς τά κά¬ 

τω και κρατεί είλητ άριαν 3. Τον 

τύπον τούτον τού Πρωτάτου άκο-: 

λουίΐούσιν οί πλειστοι των ζωγρά¬ 

φων τον 1()<>υ και 17ου αίώνος3. 

Τέλος κατά τά έτος .141$ ό ζω¬ 

γράφος τής Μανάοιγια έν Σερβίρη 

1 ]. 3 ί· ε ί α η ο η ο ιι. Ε’αΓί 5γ- 

'/.αηΐίιι εΐ Γαπ Ιι.ιιιό&πΐ επ Τι αηεγίνα- 

ιιίο- Ρ^ϊηΙιΐΓθχ πηίΓαΙεε ιΐβ ναΐαοΐάβ β£; 
ίΐο ΜοΙίΕινΐε, Ριοοβ. 1938, πίν ΕΙ. 1. 

^ 41 τοιχογραφία τού Πρωτάτου 
εύοίακεται μόνον εις ιό λεύκωμα του1 

Η. (3 « ο ι* χ ΐ ο ν 8 1ν ί μ Τοιχογραφίαν 
του ΙΙανοε/νήνου εις ιό Ιίρωτατον τοΰ 
Άθω (ρωσ.), Πειρούπολις ά. χ. πίν. 

Εί%. Β. Ό Άγ. Όνούφριος. 

Είκών έν τω Μουσείω Δ. Λοβέρδου 

Βυζαντινά είκονογραφικά γλυπτά. -7Β 

■ταωοτά τον "Αγιον μέ τάς χειρας εκτεταμένα; εϊς σχήμ.α. δεήσεως1. 

Ο τύπο; όμως ούτος, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, δεν ευρε μιμητά;. 

• Άπο τήν βραχειαν αυτήν έπισκόπησιν τα>ν διάφορων παραλλαγών 

γής παραστάσειος του Άγ. Όνουφρίου εξάγεται το συμπέρασμα δ τι ο 

τύπος τον όποιον άντιπροσοιπεύουσι το ενταύθα εξεταζομενον άγαλμα 

II Ά /«Ά ο Λ 11 

< γλΑΛ *ν / 
’ ί\>Μ\ } 

Ά; Ά \\. 

Λ,; ί & 

&ϊκ. 9. Ό Άγ. Όνούφριος. Μικρο- 

7 Ν 

ΕΙκ. 10. Ό "Αγ. Όνούφριος. 
γραγραφία τον κώδ. 16 τής Έθν. Τοιχογραφία τον ναού των ΕΙσο- 

Βιβλιοθήκης Αθηνών. δίων εν Σκλαβεροχωρίφ Κρήτης. 

τοϋ Μουσείου Ηρακλείου και ή εικών τού Μουσείου Λοβέρδου είναι 

•πολύ διάφορος. Άλλα καί ό τύπος ούτος έχει παλαιάν τήν καταγωγήν. 

' Α. Ο γ α 1) α τ, Χ& ρείηΙιίΓΟ Γθΐί^ίεαεβ οη Βιιΐ&αηε. Ρ^γιβ, 1928, λεύκωμα, πίν. 

XXIII. δ. Μολυβοκκλησιά έν Άγ. Όρει (1536): Μ ί 1 1 ο I, ΑΐΕθ3, πίν. 155. 2. 

Τράπεζα Μ. Διονυσίου (1517): Μ Π I β ϊ, ’Ένθ’ άν. πίν. 214. Νάρθηξ. Μον 
Βαρλαάμ έν Μετεώροις (1566). ανέκδοτος. Τράπεζα Μον. Χελανδαρίου (1621); 

Μ ί 11 β ί:, ’Ένθ’ άν. πίν. 112. 2. 
ι 8 δίαηογβνί ο'-Ε. Μίτίονΐ ο'-Βμ Β ο 8 1ί ο ν ί ώ, Εε ηιοπ8.3ΐ:0Γβ 

άε Μαπαδήα (σερβ.), Ββο^Γ2.ά, 1928, πίν. XVII. 2. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ήΐτος ΙΕ' 
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Τό πρότυπον έκ του οποίου άπέρρευσεν ευρίσκομεν πατά τον 14ον οάώ 
να εις μίαν μικρογραφίαν του ύπ’ άριθ. 1ι> κώδικος τη: Εθνική: Βιβ;αο 

θηκης Αθηνών ά (Κϊκ. 1)). Εις τί|ν μικρογραφίαν ταότην 6 "Άγιος πα 

ρίσταται εντελώς κατ’ ενώπιον μεταξύ δύο δένδρο) ν (φοινίκυ. ν;) εχυ>ν χ^ 

χειρας εσταυρωμένα; επί ιού στήθους. Όλίγον αργότερου ο τύπος ο-ύτος 
άπαντα χολ εν Κρήτη, οπού εύραν αύιόν μεταξύ τών το.χογραφιών Τ0η 

ναΐσκου των Κίσοδίων εις τι) Σκλαβεοοχάωι Πεδιάδας. (Κίκ. 10). Λϊ τοιχ0 

γραφίαι αύται δεν φέρουσι χρονολογίαν, άλλα είναι παλαιότεραι το,Ί 
1*481, καθ' όσον εύρίσκεται επ' αυτών χάραγμα με το έτος αύιό. Πάντως 
αύται δεν είναι παλαιότεραι τού Ιοου αϊώνο: καί έξετελέσί)ησαν πιθα¬ 

νώς υπό τών αδελφών Μανουήλ καί. Μωάννου τών Φωκάδίον, έργασθέν 
των εις την περιοχήν ταυ την περί, τα μέσα τού Ιίόου αάύνος, καί προς 
την τέχνην τών όποιων παοουσιάζουοι πολλας ομοιότητας ή 

Ό ζωγράφο; τής είκόνος τού Μουσείου Λοβέρδου, ή τού προτύπου· 

τύ οποίον ούτο; είχε προ οφθαλμών, ήκολούθηυε τόπον άνάλογον ποός! 

την μικρογραφίαν τής Έί>ν. Βιβλιοθήκης καί προς την ένιελώς όμοίσν 

τοιχογραφίαν τού Σκλαβεροχυ>ρίου, άλλ’έπέφερε και μικρά; τινας μετά- 

βολάς. Τήν ήδη εις την τοιχογραφίαν τού Σκλαβεροχυ>ρίου παρατηρούμε- ΐ 
νην απομάκρυνσην από τήν αύστηρώς ουμμετρικήν στάοιν τού Αγίου: 

εις τήν μικρογραφίαν τής Έθν. Βιβλιοθήκης κατέστησεν έ ντονωτέραν.! 

"Έστρεψε δηλαδή ελαφριάς τό άνω μέρος τού σώματος προς δεξιά, έδωκε 

περισσοτέρων κίνησιν εις τους πόδας, έβράχυνε κατα πολύ τό γένειον, 

όπως είχεν ήδη κάμει καί ό ζα>γράφος τού Σκλαβεροχο.>οίου, καί τέλος: 

προσέχθηκε, κατά τρόπον ίσιος όχι πολύ φυσικόν, εις τήν άριοτεράν χεί- 

ρα τού Αγίου τό ανοικτόν ειλητάριον. 

Τάς αύτάς άκριβώς παρατηρήσεις θά είχε τις νά κάμη καί διά ιό: 

άγαλμα τού Μουσείου ΤΓρακλείου, τό οποίον, ώς είδομεν, είναι παν-' 

ομοιότυπον τής είκόνος τού Μουσείου Λοβέρδου, άν και εϊς τι να σημεία 

1 Α. β 6 1 ίΐ ί I ε. 1,03 ιηααιι«υι·ίΐ3 ;ι ηυητ;ιΐνΐΓ6Β «I ;\ ο:*ιιβι:ικηΙ« άυ* ΒίόΙΐο* 

ί±έςιΐ63 (Γ Λτΐιοπυ», Ιθό^ο Ραπ$, ι!·2<ί. < ΒθίΙΐοΡιόφκτ άο \ά ΡΙιοιΓ.ίό <1υ Ρΐιίΐοδορίπβ; 

βΐ ΡίίΙίΓΟδ ιΐβ ΓΙ,’ιιΐνβΓΒΐΙβ (Ιο Είό^β. ίβεο. XXXIV). .τιν. νΐα. Βλ. καί π. 80. Τό 
χειρόγραφον ο I. Σ α κ κ ε λ ι ο> ν. Κατάλογος τ<ον χ·· ιρογοάφοι ν της Εθνικής Βι-: 

βλιού ήκης υης * Ελλάδος, ’Λθήναι. 18!)2. σ. 3, άρ. Κ.ί, τοπυΐΟο-ί ιάς τότ 3όοΛ¬ 

αού να, έε αόιυΰ όύ παραλ(ή5όνιες καί όλοι οι περί αυτοί- γράφαντκς. ’Κν τούτοις 
ή άρίστη τεχνική έκιέλεοις ιής μικρογραφίας καί ή λεπτότατη αίπής επ-.εςεργασία 

δεικνύουν ότι πρόκειται περί έργου ιοί I ίο ν μάλλον αιώνας, προς όν συμφωνεί 
καί ή γραφή τού χειρογράφου. 

2 Περί των Φωκάδων |>λ Ο. Ο € γ ο 1 α, Μοηιιιιΐΰΐιά νοποΐί πβΠ’ ίβοΐα άί Οτθ-; 

ίίΐ, II, νοηοζίΛ, 1ί)08, 30!). Ν. *£λλΐ|νομ \ ήμονα, Γη 1508. 284, άριί). 48—50. Ί. Κρι- 
τ σ ω τ ά κ η ν έν πε.ριοδ. Μόοιονι, 3. 11(3. 

Βυζαντινά είκονόγραφικά γλυπτά. 27$ 

φαίνεται συντηρητικιότερον αυτής. Τό εκ ψυλλιυν περίζωμα, επί παρα- 

δείγ!ιιίΓ1’ %7,Άι τό άγαλυα χαρακτήρα, περισσότερον διακοσμητικόν, οί 
^ , χα φύλλο» ν βλαστοί, οί άποτελούντες α,ύτό, δεν είναι απίθανο ν νά 

πρ,άχ'χωντα* από τήν προσπά.θεια.ν ΐοο>ς τής κατά γριίιιμα άποδιίσειος 

τής έν τώ Συνα’Ξαρίορ τού 'Λγίου περιγρα.φή: α,ύτού : «πΐ(>/.ζ<»αμΓΐ>ος με 

"βλα0Τ"ϋ'α όέίώρω)-·>. (Ε:κ. 11). 
Τί σχεδόν πλήρης όμοιότης τού απασχολούντο; ημάς αγάλματος 

Είκ. 11. Κορμός τοΰ 'Αγ. Όνουφρίου : 

Λεπτομέρεια του φυλλοόματος. 

προς τήν εικόνα τού Μουσείου Αοβερδου διευκολύνει οπωσδήποτε και 

τήν χρονολόγησιν αυτού. Εί ναι απολύτως φανερόν οτι ό ζωγράφος τής 

είκόνος τού Μουσείου Λοβέρδου εχει ύποστή ίσχυροτάτην έπίδρασιν τής 

δυτικής τέχνης καί είναι λίαν εκδηλος ή προσπάχάειά του ν’ αποδο^ση 

μετά πάσης άκριβείας τήν φΰσιν. Ή άψογος ανατομία τού γυμνού σώ¬ 

ματος προδίδει τήν χρησιμοποίησιν ζωντανού προτύπου, ή δέ όλη εικό>ν 

ενθυμίζει ζωηρώς Ιταλικούς ιδία πίνακας τής Αναγεννήσεως. Τά χαρα- 
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κτηριστικά ταύτα είναι κυρίως αισθητά εις τάς Έλληνικάς εικόνας «πό 
των μέσων περίπου του 17οι» αιώνος, εί,ς δέ των πρίδτων, καθ’ όσον του¬ 

λάχιστον γνωρίζω, άγιο γράφω ν εις τά έργα τού οποίου γίνεται εκδηλος ή : 

ισχυρά αύτη δυτική επίδρασις, είναι ό Κρής Ήλίας Μόσχος, ιός μαρτυ¬ 

ρούσε τά τέσσαρα θωράκια με χρονολογίαν 1651 έν τώ Μουσείω Λοβέο- 

δου, άν εννοείται ή εκεί υπογραφή είναι αυθεντική. Έτι όμως εντονω- 

τέρα είναι ή εκ τής Δΰσεως επίδρασις εις τινα έργα τού Κρητός επίσης 

Θεοδώρου Πουλάκη (1622—1692),1 μεταξύ των οποίων τά μάλλον χα¬ 

ρακτηριστικέ/. από τής άπόψεως ταΰτης είναι ό Επιτάφιος Θρήνος τού 

Μουσείου Λοβέρδου2 καί ό Αρχάγγελος Μιχαήλ τού Μουσείου Μπε- 

νάκη °. 

Κατά ταύτα ή έν τώ Μουσείω Λοβέρδου είκό)ν τού \\γ. Όνουφρίου 
θά ή δυνατό νά τοποθετηθη εις τό δεύτερον πιθανώς ήμισυ τού 1 ?ου 

αιώνος. Τό άγαλμα δμιυς τού Μουσείου Ηρακλείου πρέπει ασφαλώς νά 

θεωρηθή ολίγον παλαιότερον τής είκόνος. Εις τό συμπέρασμα τούτο ά- 

γουσιν ημάς λόγοι ιστορικοί. Τούτο δεν θά ήτο δυνατόν νά κατασκευασ- 

θή μετά την έν έτει 1669 άλωσιν τού Ηρακλείου υπό των Τούρκιον, 

ένφ η εικών είναι πολύ πιθανόν ότι έζωγραφήθη υπό τίνος των πολλών 
έκ Κρήτης φυγόντιυν άγιογράφων μετά την κατάκτησιν αυτής. Ούτω τό 

απασχολούν ημάς άγαλμα θά ήδύνατο νά τοποθετηθή εις τά μέσα περί- 

πομ τού 17ου αιώνος, αλλά πάντως είς χρόνους παλαιοτέρους τού 1669. 

Τό άγαλμα όμως τούτο καί ή από τού 17ου αιώνος ασφαλής, ώς 

τουλάχιστον νομίζω, χρονολόγησις αυτού, δίδουοιν αφορμήν είς πολλάς 
σκέψεις. 

Έκ των διασωθέντων καταλόγο>ν καί τοπογραφικών χαρτών είναι 
γνωστόν ότι επί Βενετοκρατίας ΰπήρχεν εντός τού "Ηρακλείου Ελληνι¬ 

κή, δηλαδή ορθόδοξος, εκκλησία τού "Λγ. Όνουφρίου 1 κτισθεΐσα μετά 
την υπό των Βενετών κατάληψιν τής Κρήτης (1210). Μετά την υπό των 

Τούρκων άλωσιν τού "Ηρακλείου (1669) ή εκκλησία αύτη, ήτις εύρίσκέ¬ 

το εντός μεγάλο υ κήπου, μετετράπ η είς 'Γουρκικόν λο υτρό ν, άργότερον 

1 Διά τον χρόνον τής γέννησε ως καί ιού θανάτου τού Θ. Πουλάν, η βλ. I. 

Παπαδ η μητριού έν Έπετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 11, ]9.%', 

199. 
'2 Άπεικόνισις όχι καλή έν Ν Καλό γ κ ρ ο π ο ν λ ο υ, Μεταβυζαντινέ] καί 

νεοελληνική τέχνη, Άθήναι, 1920, πίναξ έναντι σ. 72. 

3 Άπεικόνισις έν Λ. Ξ υ γ γοπο χ'> λ ο υ, Κατάλογος τών εικόνων τοΰ Μου¬ 

σείου Μπενάκχ). πίν 20. Λ. Βλ. καί σ Γ>2. 

1 }*' 1 α ηι. Ο ο γ η ο ί ί η θ, Οι οΐο. «αοεα, Χ'οηοΐΐίίί. 1755. 1. 229. Ο. Ο € Γ ο 1 α, 

Τορο^Γαίία όοΠο ο1ιΐ<?3€ άοΐΐ,ι οπή άί Οαηιϊπι έν Ββδδαηοπο, 1918. Ίόιαιτ. άνατυπ.σ. 

01. Πρβ. καί Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, Χάνδαξ—Ηράκλειον, Ηράκλειον, 1927, 77. 
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είς αποθήκην καί μαγαζεία. Λείψανα αυτή; διατηρούνται μέχρι σή¬ 

μερον1. _ . 
Είναι δυνατόν τό απασχολούν ημάς αγα/.μα του Λγ. Ονουφρίου να 

είιοίσκετο είς την όμοόνυμον ταύτην εκκλησίαν; Παρά τάς πολλάς επι- 

φιιλάςεις τάς οποίας θά ήδύνατό τις νά εχη, ή εικασία αυτή δεν είναι 

εντελώς αστήρικτος. 
Είναι γνωστόν δτι καθ’ δλην την Βυζαντινήν περίοδον δεν ελειψαν 

&αό τάς δρθοδόξους εκκλησία; ανάγλυφοι παραστάσεις τών ιερών προ¬ 

σώπων έπέχουσαι την θέσιν έζωγραφημένων λατρευτικών εικόνων, αλλ’ 

ή έν ταϊς έκκλησίαις ίίπαρξις περίοπτων αγαλμάτων ΐ|το ασυνήθης. Είναι 
έπίσης αληθές δα κατά την παλαιοχριστιανικήν περίοδον τοιαύτα περί¬ 

οπτα αγάλματα ύπήρχον, ελάχιστα τών οποίων περιεσώζοντο εις έκκλη- 

σίας τής Κων)πόλεως μέχρι τού 15ου ακόμη αιώνος, ώς μαρτυρούσα- αί 
διηγήσεις τών προσκυνητών3, άλλ’ έπρόκειτο ασφαλώς περί ολίγων εξαι¬ 

ρέσεων. Ή κυρίως Βυζαντινή περίοδος, ιδίως μετά τό σχίσμα, δεν φαίνε¬ 

ται χρησιμοποιησασα τό περίοπτον άγαλμα είς τάς Ικκλησίας. 

Ούτως ή κατασκευή αγάλματος δι’ Ελληνικήν εκκλησίαν κατά τον 

ΐ7ον αιώνα φαίνεται τφ δντι λίαν παράδοξος, άν μάλιστα έχωμεν υπ 
οψιν την τότε επικρατούσαν παρά τοΐς ορθοδόξους αποστροφήν πρός ο,V 

προσιδίαζεν είς τήν καθολικήν Εκκλησίαν, τής αποστροφής δέ ταυτης 

εχομεν πλείστας μαρτυρίας. Ούτως είς Κρής επίσκοπος τού 16ου αίωνος 
έγραφεν εις τον καρδινάλιον τής Λορραίνης οτι ή παράδοσις απαγορεύει 

(είς τούς ορθοδόξους) νά λατρεύουν γλυπτάς εικόνας3, κατά δέ τον 17ον, 
ώς διηγείται ό ΒαΒίη, εις μητροπολίτης Αθηνών διεταςε τήν κατα¬ 

στροφήν αγάλματος τής Θεοτόκου κρατούσης τον Ίησοϋν, τό όποιον ευ- 

οέθη είς τά ερείπια τού ναού τού 'Αγ. Διονυσίου τοΰ Αρεοπαγίτου «έκ 

φόβου μήπως οί Λατίνοι εύρωσιν έν αύτφ επιχείρημα κατά τών Έλλη- 

ί Τάς ενταύθα παρεχομένας ανεκδότους πληροφορίας περί των τυχών του 

ναού κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, έξαχθείσας έκ του πλουσίου και πο¬ 

λυτιμότατου έν τώ Δήμιο -Ηρακλείου Τουρκικού αρχείου, οφείλω είς την κα/ποσυ- 

νην καί τήν προθυμίαν τοΰ πεφωτισμένου αύτοϋ μεταφραστοΰ κ. Ν. Σταυρινιδη, 

δεινού γνώστου όχι* μόνον τής Τουρκικής γλώσσης. άλλα καί τής μεσαιωνικής ιστο¬ 

ρίας τής Κρήτης, όν θερμότατα ευχαριστώ και από τής θέσεως ταυτης. Κτίσης αι¬ 

σθάνομαι τήν ΰποχρέωσιν νά ευχαριστήσω θερμώς καί τον δραστήριον Κφορον 

τής έν Ήοακλεάρ Βικελείου Βιβλιοθήκης κ Στ. Σπανάκην διά τάς πληροφορίας 

τάς οποίας μέ τόσιμ· καλωσυνην καί προθυμίαν μοΰ παρέσχε. 
2 βλ. Β γ ο 1ι ί 6 γ, Βλ δοιιΐρΐυτε ίοοηθ£Γ&ρ1θςιΐ6, ’Ένθ’ άν. 57 κ. εξ. 

3 (ς. μ ΐ 1 1 6 ι έν Λ. Μ ΐ ο 1ι ε Κ Ηίδίοίτβ (Ιο Γ&Λ, 1, 257, Β γ ε 1ι ΐ ε ιη Ενθ 

άν. 58. Δυστυχώς οΰιε ό ΜίΙΙεΙ ούτε ό Βιείιίετ «ναγράφουσι τήν πηγήν 1% ής έλή- 

φθ η ή πλΐ]ροφορία αΰτη. 
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νων, προβάλλοντες αυτοΐς δτι ό "Αγιος Διονύσιος έτίμα τά αγάλματα 
άτε εΰρεθέντος τοιουτου έν τοΐς έρειπίοις τή; οικίας του τής μετά τής 

εκκλησίας ταύτη; συνεχόμενης»1 *. Εις την Κρήτην δέ Ιδιαιτέρως, δ που 
λόγψ των καταπιέσει)ν του καθολικού κλήρου, τό μίσος των ορθοδόξων 

κατά της Λατινική: εκκλησίας ητο ίσχυρότατον3 * *, ή ύπαρξις περίοπτου 
αγάλματος εις Ελληνικήν εκκλησίαν φαίνεται ακόμη παραδοξοτέρα. 

Έν τουτοις αί δλοις έξαιρετικαί θρησκευτικοί συνθήκαι. υπό τάς 
οποίας έζων οΐ Ελληνες υπό τον Βενετικόν ζυγόν ίσιος νά μη άπέκλειον 
την εντός ορθοδόξων ναών υπαρξιν αγαλμάτων. '11 Κρήτη, όπως καί ή 

Επτάνησος, επί Βενετοκρατίας παρουσιάζουσιν αληθώς περίεργα φαινό- 

[ΐενα διεισδυσεως καθολικών στοιχείων καί συνηθειών εις τους ορθοδό¬ 

ξους ναούς. Ούτως εις τον ναΐσκον τού Σκλαβεροχωρίου, όπου ή αναφέ¬ 

ρω παρατεθεισα τοιχογραφία τού 'Αγίου Όνουφρίου, μεταξύ των6Αγίων 
τα>ν είκονιζομένων εις τούς τοίχους υπάρχει καί ό "Αγ. Φραγκίσκος τής 
Ασσίζης, προσιδιάζουν κατ’ εξοχήν εις την καθολικήν Εκκλησίαν. Έν 

τουτοις εις τον ναΐσκον τούτον τά πάντα είναι Ελληνικά καί ή διάταξις 

τής εικονογραφήσεοις ακραιφνώς ορθόδοξος. Έξ άλλου εις ναούς τής 

Επτάνησου, δπως επί παραδείγματι εις τον Γ'Αγ. Διονύσιον τής Ζακύν- 

θου·, εύρίσκομεν εις τό άνω μέρος τού Τέμπλου παραστάσεις τού Ιη¬ 

σού καί των Αποστόλων έζωγραφημένας επί σανίδων μέ περικεκομμέ- 

νον τό περίγραμμα, ούτως ώστε νά δίδουσι την έντύπωσιν αγαλμάτων 

καί τοποθετημένας εντός κογχών, έργα δέ, ώς μέ πληροφορεί ό καλλιτέ¬ 

χνης κ. Δ. Πελεκάσης τού ζωγράφου Ν. Καντυύνη (1707 — 1834). Χαρα¬ 

κτηριστικόν επίσης παράδειγμα τοιουτων εικόνων άνευ χρυσού βάθους 

καί με περικεκομμενον τό περίγραμμα, αί όποΐαι φαίνεται δτι ήσαν συν¬ 

ήθεις εις τας εκκλησίας των χρόνων της Τουρκοκρατίας, είναι ή έν τφ 
Μουσείο) Λογερδου είκοιν τού €Λγ. Αντωνίου φέρουσα την υπογραφήν 

γνωστού Κρητός ζωγράφου Έμμ Λαμπάρδου καί τήν χρονολογίαν 16II3. 

Θά ήδύνατο τέλος νά γεννηθή καί ή σκέψις δτι τό απασχολούν ημάς 

άγαλμα εΰρίσκετο ίσως εις τό ιδιωτικόν παρεκκλήσιον αρχοντος Έλλη- 

\*ος το γένος αλλά καθολικού το δόγμα. Τοιούτοι άλλως τε ήσαν πολλοί 

1 Α Καμπούρογλου, Μνημεία τής ιστορίας των Αθηναίων, I, \Α0ή- 

ναι, 1893. 198, όπου όμως «1β5 ίηΐ3.£68 οπ 5οδ80» του κειμένου μεταφράζονται όχι 

όρθώς «ανάγλυφα» ένφ πρόκειται περί αγαλμάτων. Πρβ τό κείμενον παρά Π ο 
1> & ί) ο γ ά 6, ΑίΙιβπΟδ αα χνβ, χνΐβ εΐ Χνΐΐο βΐδοΐββ, Ρ&πβ, 185-1, I. 192. Βλ. 

καί Β γ ο 1ι ί β γ, *Ένθ’ άν. 

3 Βλ. Β. Ψ ι λ ά κ η, Ιστορία τής Κρήτης, II, Χανιά, 1909, Παράρτημα, 46 

κ. έξ. 

3 Έδημοσιεΰθη υπό ]. Μ γ 3 1 ί ν β ο έν δβπιίη&πιιιη Κυηάίΐΐεονί&ηυιη, 7, 1935, 

πίν. νχχ. 2. Πρβ. καί σ. 224. 
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έν Κρήτη κατά τήν περίοδον τής Βενετοκρατίας, δπως ό γνωστός συγγρα- 

Τ1ν Ηίδΐοπα Ονπιη&δΗ Ρ&ΐ&νίηί Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνη- 

νός, ό Άνδρέας Περτζιβάλης, οΐ Τζαγκαοόλαι κ. ά. Αλλα μία ™ιαυτη ει- 

κασί« δεν θά ήδύνατο νά θεωρηθή πιθανή, άν λαβή-τις ύπ’ οψιν δτι εις 
τ5ν ναΐσκον αυτόν, και αν ό κάτοχος ήτο "Ελλην καί αν ώμίλει τήν Ελ- 

}.«νίκην, ή λειτουργία θά έγίνετο λατινιστί καί δτι αί έπιγραφαι των ει¬ 

κόνων, όπως καί τά επί των είληταρίων επιγράμματα, θά ήσαν εις τήν 

Λατινικήν. 
Κατά ταΰτα απομένει ώς πιθανότερα η γνώμη οτι το απασχολούν 

ήμάζ άγαλμα τοΰ Άγ. Όνουφρίου εΰρίσκετο εις "Ελληνικήν δρθοδοξον 

εκκλησίαν καί ίσως εις τήν έν Ήοακλείφ υπάρχουσαν άλλοτε όμωνυμον 

τοιαύτην. , 
Αλλά καί τό γεγονός δτι ή γλυπτική κατά τον 17ον αιώνα ευρισκε- 

το έν Κρήτν) εις τοιαύτην ακμήν ώστε νά κατασκευάζη αγάλματα οχι ευ¬ 

καταφρόνητου τέχνης, δπως τό τοΰ Άγ. Όνουφρίου, είναι άξιον ιδιαιτέ¬ 

ρας σημειώσεως. Καί είναι μέν αληθές δτι κατά τούς χρόνους εκείνους 
ήκμαζεν ή ξυλογλυπτική, ώς δεικνύουσι τά περισωθέντα Τέμπλα και λοι 

Λά' έπιπλα των εκκλησιών, άλλα περί γλυπτικής επί μαρμάρου και μαλι- 

πτα περί τής κατασκευής περίοπτων αγαλμάτων, ουδέν μέχρι τουδε ητο 

γνωστόν. Καί δεν άκοκλείεται βεβαίως ή ΰπόθεσις οτι τό άγαλμα τούτο 
θά ήδύνατο πιθανώς νά είναι έργον Βενετοΰ γλύπτου έργασθέντος δι 

Ελληνικήν εκκλησίαν, άλλ’ ή Ιπιβεβαίωσις τής εικασίας τούτης δέν είναι 

ευχερής. , 
Πάντως ή διαπίστωσις τοΰ γεγονότος δτι διεσωθη μεχρις ήμων^πε- 

ρίοπτον άγαλμα Άγιου κατασκευασθέν κατά τον 17«ν αιώνα, φέρον Ελ¬ 

ληνικήν επιγραφήν καί ευρισκόμενον, κατά πάσαν πιθανότητα, εις Ελλη¬ 

νικήν Ικκλησίαν, είναι, ώς τουλάχιστον νομίζω, πολύτιμος. “Ισως νεώτε- 

ραι ερευναι φέρωσιν είς φως καί άλλα έργα διά τών οποίων θά γνωσθή 
καλλίτερον ή ιστορία τής γλυπτικής έν Κρήτη κατά τήν περίοδον τής Βε¬ 

νετοκρατίας. Αί ιστορικοί έξ άλλου καί αρχειακοί ερευναι είναι βέβαιον 
δτιθά ρίψουν περισσότερον φώς είς τάς περιέργους σχέσεις μεταξύ τής 
ορθοδόξου Εκκλησίας τών υποδούλων καί τής καθολικής τών κατακτητων. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 



Η ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΊ ΤΟΥ 

5 Από του 18ου ιδίως1 2 αΐώνος γίνεται μνεία έν Βυζανπνοΐς κείμενοι ς: 

περί μονής τίνος του Χορταΐτου, ώς καί επιθέτου «Χορταϊτινός» δηλυύν- 

τος τον έκ τής μονής ταΰτης προερχόμενον μοναχόν 3. 

Οί άσχοληθέντες μέ τήν τοπογραφίαν τής Θεσσαλονίκης καί των πε- 

ριχώρων αυτής προσεπάθησαν να καθορίσωσι την θεσιν τής μονής στη-, 

ριζόμενοι επί των τεκμηρίων, τα οποία παρείχαν εις αυτούς τά κείμενα 

τυριών Φράγκων καί Βυζαντινών συγγραφέων, υποστηρίζει ότι εχομεν 6ύυ 

μοναστήρια του Χορταΐτου, εν εντός τής πόλεως Θεσσαλονίκης3 καί έτε¬ 

ρον επί του όρους Χορτιάτης4. Διά τήν ύποστήριξιν τής γνώμης του, ότι 
εντός τής Θεσσαλονίκης υπήρξε μονή τού Χορταΐτου, προσάγει χωρίον 

1 Λέγω ιδίως, διότι ή παρά του Ρ Ιι. Μ ο γ οι* (Βίο ΗιιαρΙιΐΓίτιιηιίοπ ίίΐΓ (Ηβ 
Οβδοΐποΐιίβ άβτ Αΐΐιοβίζίοδίβτ, Ι,βψζί£ 189-ί, σελ. 170— 18η) παρατι-Οεμένη Διήγηοις 
μερική των επιστολών Αλεξίου βασιλέως (1031—1118) καί Νικολάου Πατριάρχου, 

ένθα μνημονεύεται «Ιωάννης ό Χορτοϊανός» (σελ. 170, 173, 177, 170, 181) καί 
«Χορταΐτης» (σελ. 177), ώς γενομένη κατά διαφόρους καιρούς είναι δύσκολον νά 
όρισθή χρονολογικώς. Έκ ταΰτης όμως τής διηγήσεως είναι προφανές ότι καί 
προτού 1.3ου αΐώνος ύπήρχεν ή μονή ιού Χορταΐτου. Περί τής μονής ταΰτης καί 
τής καταλήψεώς της υπό των Κιστερκιανών μοναχών κατά τάς άρχάς τού 13ου αΐ- 
ώνος παρέχονται πληροφορίαι έν τή άλληλογραφίφ τού Πάππα Ίννοκεντίου τού 
Γ’. Βλ. Ο. Μ ί 11 6 ι, ηιοηΗ.3ΐύηϊ <1ο Όκρίιιιΐ σ. 26, 28, 302. 

2 ΙΙρβλ. Βατοπεδινός ό έκ τής μονής Βατοπεδίου καί άλλα. Διά τήν παρα¬ 

γωγήν τού επιθέτου «Χορταϊτινός» ό Μ ο γ β γ (σελ. 43, σημ. 1) ούχί όρθώς, νομίζω, 

γράφει* «ΟΙιοΓίαϊΐίηοε οάοτ ΟΙιοιΊΑΪΙοδ Ιιβίδδί ογ παοΙι (Ιογ δΐαάΐ: ΟΙιογΙ&ΪΙπ Βοί ΤΙιοβ- 

δαίοηίΐτ άίο ηοοίι ]βίζΙ ννοηί^είβηδ α!» Πογ£ εχίδΐΐοΓί. Ό Π. Παπαγεωργίου 
(Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν τής *Λγ. Αναστασίας τής 
Φαρμακυλυτρίας τήν έν τ Γ) Χαλκιδική)έν Ηγζ. Ζβάδοΐιηίΐ 7 (1808) σελ. 71) έκ χει¬ 

ρογράφου τίνος τού έτους 1732, διαφυλαττομένου έν τή μονή τής Άγ. Αναστα¬ 

σίας παραθέτει, μεταξύ πολλών άλλων ονομάτων πόλεων καί χωρίων (των πλεί- 

στων Μακεδονικών), καί τό όνομα : Χορταΐτη (νυν Χορτιάτης) 

5 Τ 3 ί 6 1, Όο ΤΙιοδΒίιΙοηΙοΗ. βίιαεηπο α^γο (ΒοτοΠηΐ 1839) σελ. 138, 254. 

* "Ενθ’ άνωτ. σελ. 253—254. 
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χον Αναγνώστου, τού ιστορικοί τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό των 
φουρκών τού 1430. Τό χιυρίον τούτο, άναφερόμενον εις τήν προ των τει¬ 

χών τής πόλεως κατανομήν των Τουρκικών στρατευμάτων, έχει ούτου* 

«καί τότε δήποοσέταξαν τό κατ' άνατολάς άπαν μέρος καί τό προς δύσιν 
περιλαβείν από τής άκροπόλεως άνωθεν άχρις αυτής τής θαλάσσης, εύα- 

λωτότερον δέ τό κατ’ άνατολάς έθεάσαντο μέρος οία δή σαθρότερον έν 

πολλοΐς τυγχάνον τοΐς μέρεσιν* υθεν τό πλέον καί μαχιμώτερον αυτόθι 

διατετάχασι πόλεμε!ν. ό Μουράτης δέ τοΐς άμφ* αυτόν άμα πεζοΐς, δια- 

κριθείσι καί αύτοίς παραπλησίοις τοΐς άλλοις, από τον καλούμενου Τ ρι¬ 

γών ίου μέχρις ον ή μονή τυγχάνει τον Χορταΐτου, τού πολεμεΐν ουκουν 
ούκ έληγεν ούδ’ αυτός* έγνω γάρ εύχερέστερον έκείθεν ληφθήναι την 

πόλιν, τήν τε σαθρότητα τού τείχους ιδίως καί ώς ενί τείχει τήν άσψά- 

λειαν ή πόλις έξ εκείνου τού μέρους αύχεΐ»1. 

Τό χωρίον τούτο τού Αναγνώστου σα ^ίυς πράγματι μαρτυρεί, ότι εις 

άκρον τι τής ανατολικής πλευράς τής Θεσσαλονίκης, εντός ή εκτός τού 

τείχους αυτής—τούτο δεν άναφέρεται—υπήρχε μονή τού Χορταΐτου 

"Οτι μονή τού Χορταΐτου ύπήρχεν ωσαύτως καί επί τού ομωνύμου 
όρους, καταφαίνεται έκ των μαρτυριών πολλών Βυζαντινών καί Φράγκων 

συγγραφέων τού 13ου καί τού ΙΒ>υ αΐώνος3, καθ’ ούς αιώνας διεδραμα- 

τίσθησαν έν τή μονή σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τόσον έπί των Φράγ¬ 

κων, όσον καί έπί των Βυζαντινών 4. 

"Ωστε ή υπό τού Ταίεΐ κατά πρώτον γενομένη διάκρισις περί ύπάρ- 

ξεως δύο μονών τού Χορταΐτου, παρά τάς κατόπιν έξενεχθείσας γνώμας 

των διαφόρων ερευνητών5, παραμένει ακέραια. Δεν μένει λοιπόν ή νά 

1 Αναγνώστης, Λιήγησις περί τής τελευταίας άλώσεως τής Θεσαλονί¬ 
κης σελ. 502, 22—24 στίχ. 503, σάχ. 1 ~9 (έκδ. Βόννης). 

3 Ό Χατζή ϊωάνν ου (Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880, 

σελ. 101) έπί τή βάσει τού Ιδιου χωρίου τού Αναγνώστου, τοποθετεί τό μοναστή- 

ριον έν αυτή τη πόλει τής Θεσσαλονίκης. Ό Τ α ί τ α. I ΐ (Τορο^ταρίιίο Οο Τ1ΐ6δ5Α- 

Ιοηίςυβ, Ραπ» 1913, σελ. 27) κατά λάθος παραπέμπει εις τό χωρίον τούτο τού Α¬ 

ναγνώστου, διά νά βεβαίωση τήν έπί τού όρους Χορταΐτου ύπαρξιν ομωνύμου 
μονής ! ! 

3 Μνείαν των συγγραφέων τούτων μετά των άφορώντιον εις τήν μονήν τού 
Χορταΐτου χωρίων παρέχει ό Τ 3. £ ο 1, Οβ Τ1ΐ633α1οιιΐθΑ, σελ. 252 — 254. 

4 Πρβλ. ιδίως Η ο η γ ΐ <1 « V α 1 ειι ο ί ε π η 68 έν ΟοΙΙ^οΠοη <£β« Οιτοπί- 

η&Ηοη&Ιοδ ίΓΗπςαίδβδ τοΰ Βιιοΐιοη, Ραπκ 1828, τόμ. 3 σελ. 223 κέξ. Κ α ν- 

τ α κ ο υ ζ η ν ό ν, έκδ. Βόννης, I, 149, 7. 267, 21. 268, 12. 22. 269, 6. Ν ι κ η φ ό¬ 

ρον Γρηγορών, τόμ. Α*. σ. 356, 22. Πρβλ. καί Ο. Τ α £ γ ά 1 ϊ, Τ1ΐ653Αΐοηίςτιε 
ιΐβδ οπ£πιβδ αιι φΐΑΐ οΓ/.ίύπιο είέοίε, Ρ&τίβ 1919. σελ. 201, 207 καί 0· Τ η £ γ & 1 ΐ, 
ΤΙιεδδαΙοηίςαβ αιι ηααΙΟΓ/.ίόιηο δΐέοίε, Ραπε 1913, σελ. 212, 216. 

5 Τάς γνώμας ταΰτας έμνημόνευσα ανωτέρω. 
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έξετασθή ή μεταξύ των δυο ομωνύμων μονών ένυπαρχουσα τυχόν σχέσίς 
και νά καθοριστούν, αν είναι δυνατόν, α! τοποθεσίαι αυτών, ώς καί τά 

άνήκοντα εις αύτάς κτήματα. 

'() ΤαίταΠ εις τό κεφάλαιον περί των έξαφανισθεισών εκκλησιών ι 
τής Θεσσαλονίκης συγκαταλέγει μεταξύ αυτών καί μίαν υπό τό όνομα 

ΚοαιΊΐιίαΙ, στηρίζομενος επί τής μαρτυρίας τού ρώσου προσκυνητού Ι<>- 

Π3.00 Ηο δηιοΐοπδίν. τον όποιον δεν είχεν ύπ’ όψιν του ό Ταίοΐ. Έν ύπο- | 

σημειώσει του δέ τη; ιδία; σελίδο; 6 ΤαίταΗ. προσπαθών νά καθορίση| 

την εκκλησίαν ταΰτην, γράφει* «II ιΡβδ! ροδ .ο πιοιπο ειιιο Ιο ιποπαεΐοτο 

άβ νΐαίέοπ, ο?η· Ιο νογα£θΐιτ πιβδβ Ιο άίπδίΐπ^αο άε οβίιιί-α, ςα’ϋ <ιρ- 

ρο!ο Βίόΐοΐαίΐβδ» ί. Κατά περίεργον όμως τρόπον διέλαθε την προσοχήν 
τού Ταίταΐΐ ή σπουδαιότης τού χωρίου εού προσκηνητού Ι^ιιοοο άο 3ηιο- 

Ιβιΐδΐε, το όποιον καλώς εξεταζόμενο ν, νομίζω, ότι δίδει την λυσιν εις την 

διαλεύκανσιν τού ζητήματος περί της ένυπαοχουσης τυχόν σχέσεως με¬ 

ταξύ των δύο μονών Χορταΐτου. 

Τό χωρίον τούτο τού 1§ηα06 άβ 5η:ο1οηδ1< έχει ώς εξής* «Εη Γαη- 

ηέο 5ΐχ πιίΐΐο ηοαί οβηΐ: ίτβίζο, Ι^ηαοε οΐο δτηοΐοηδίε νίηί: ά δαίοηΐφΐβ 
οι αιΐοπι δαίηΐ Οίηιίΐπ οΐ βαίπΕο Τιιοοόοτα, άοπΐ 1ο$ Γ6ΐίς[ΐιθ5 οχΐιαίοηί: 

η η ο Ιιιιίΐβ οάοταηίο, οϋ ρηΐ άο Ιοατ εαίηΐο ΙιιιιΊο. £ί ιΐ νίεϋπ Ιοδ 
πιοτνοΐΐοαχ οοιινοηίδ ςιιΐ 5οηϊ: Βίβίοΐαάθδ βΐ Ιεααο Εΐαίΐιοη Αρο- 

οπία, εΐ δίηιοιπ, Ρίπίοοαίοε, ία ιηβίοοίηβ (ίο ΚΙιοοίίαί, Ρτοάιοηιβ οΐο.»3. 

Είναι προφανές ότι υπό τάς λέξεις Ιο ηιοΐοοίηο άο Κΐιοτίπαϋ πρέ¬ 

πει νά έννοήσωμεν την εν Θεσσαλονίκη μονήν τού Χορταΐτου , η οποία 

έν σχέσει προς την τού όμιυ νύμου όρους επεΐχε θεσιν μετοχιού αυτής. 

Ή τοποθεσία τής επί τού όρους Χορταΐτου (νύν Χορτιάτου) μονής εκ 
πρώτης όψεως είναι δύσκολο ν νά καθορισθή, εάν αναλογισθώμεν, ότι 

επί τού προς προς Α. τής Θεσσαλονίκη; μέρους, τού απο των προπυδων 

τού όρους εκτεινόμενου, έκειντο πολλά μοναστήρια καί σκηται1, και ότι 

ι Τ 3. ί γ α Π, Τορο^ΓαρΙιΐε σελ. 388. 

- ϊΐΐ 116Γ3ίχ*ε·5 Π13368 611 Οπβηί. ΙΓ3γ1 · ρΛΓ Μθ Β. Ίί Κ1ΐ1ΓΟ\νθ, 0ση0λ6 Β’δ·), I, 

I σελ. 147. 
3 Πρβλ. τά υπό των ξένοιν μεσαιωνικών συγγραφέων αποδιδόμενα ονόματα 

εις την μονήν χοΰ Χορταΐτου την επί τοϋ ομωνύμου όρους : Ο ο τ I 1ι ΐ α ο, ^οΓ" 

I: Ιι ί α ο, Ο ιι γ α ί α I, Ο ο γ ί α ο ο. Βλ. παρά Τ ά ί ο 1, Βε/Γύ 6333.1 ο ιιιοα οελ. 253 

—254 καί Ο. Μ ΐί 1 β I, "ΕνΦ’ αν. ο. 26. 28. 

1 Καμενιάτ η ς, (Τχιεορίιαηοδ ΟουΙιηα&Ιϋ») κεφ. 5, σελ. 494, 1 12, εκο.; 

Βόννης «ών (πεδίων) τό μέν ώς προς νότον τού όρους (ασφαλώς τού Χορταΐτου),; 

προς ανατολήν δέ τής πόλεως, ώς λίαν έστί παγκαλλές καί εράσμιον, κεκόσμηται 

γάρ δένδρεσιν άμφιλαφέσι, παραδείσοις ποικιλοις, ύδασιν άπείροις, . . . μ ο ν α ι 

δ έ μοναχών π ο λ λ α ί καί ονχναΐ τ ό τ ε ν π τ ι ά ξ ο ν του 
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ξ\ς όπάς έτι καί σπήλαια των πέριξ δρέων διητώντο μοναχοί τινες1. Άλ- 

Ια μοναστήριον, οίον τό τού Χορταΐτου, όπου κατέλυον αύτοκράτορες, 

βασιλείς καί επίσημοι άρχοντες, ακριβώς διά τήν λαμπρότητα καί τό επί¬ 

σημόν του, νομίζω, ότι έπρεπε ν’ άφήση ίχνη τή: ιστορικής του ύπάρ- 

:ξβθ)ζ καί εις τον τόπον, όπου ύψούτο, καί εις τήν λαϊκήν φαντασίαν. Δι5 

αυτό συμφωνώ μέ τήν γνώμην τού Ταίοΐ, ό όποιος νομίζει, ότι ή θέσις 

τού περίφημου εκείνου Βυζαντινού μοναστηριού είναι τά υπό τού Οοιι- 

δίπέιτ άναφερόμενα ερείπια μιας παλαιάς Βυζαντινής μονής2, προ τής 

εισόδου εις τό χωρίον Χορτιάτη;, διά τήν οποίαν παρεδίδετο, ότι φποδο- 

μήθη δι’ εξόδων ενός «ύτοκράτορο; τή; Κων/πόλεως και 6σι προ μακρού 

χρόνου είχεν έγκαταλειψθή 3. 

Τά ερείπια ταύτα ασφαλώς είναι τά σήμερον πλησίον τού δημοτι¬ 

κού σχολείου τού χωρίου ευρισκόμενα. 

Ποία δέ ή τοποθεσία τή; έν Θεσσαλονίκη μονής τού Χορταΐτου ή 

μάλλον τού μετοχιού τής επί τού ομώνυμου όξους μονής ; 

Έκ τού ανωτέρω παρατεθέντος χωρίου τού Αναγνώστου είδομεν 

υτι τά Τουρκικά στρατεύματα περιωρίσθησαν εις τό ανατολικόν μέρος 

των τειχών, οπερ είχον κρίνει ώς εύαλωτότερον «ο ία δή σαθρότερο ν έν 

πολλοΐς τυγχάνον τοϊς μέρεσιν»* έπομένιος ο ,νε κέντρωσαν τάς δυνάμεις 

των εις τό από τής κορυφής τής άκροπόλεως μέχρις αυτής τής θαλάσσης 
μέρος. Μάλιστα καί ό ίδιος ό Μουράτ άνέλαβε τό από τού Τριγωνίου μέ¬ 

ρος μέχρι τής μονής τού Χορταΐτου. 

Έξ έπιτοπίου έξετάσεως όρμώμενος, συμφωνώ μετά τού Ταίτ&Η, ό 

ό ρ ο υ ς κ α ί τ ό τ ή ς λ ο ι π ή ς γ ή ς ύ π ο κ ε ί μ ε ν ον κ α τ ο ι κ ή σ α ι, 
καί τ ι σ ι τερπνοτάτοις χ ω ρ ί ο ι ς έ γ κ α Φ ε ξ ό μ ε ν α ι, κ αινό ν 

τ ι χ ρ ή μ α τ ο ϊ ς τ ε ό δ ί τ α ι ς και α ύ τ ο ϊ ς τοιςπολίταις π ε- 

φ ΰ κ α σ ω. 

1 Β ί 3 Ο 1ΐ Ο ί Α Γ 3 6 Π ί Ρ ΤνβύβΠ άβΓ 51. Τ1ΐ60(1θΓ3. ΥΟΠ Τΐΐ6333.1θηί1ν6, σελ. 

35, ο. 59 «Μοναχοί τινες, έν σπηλαίοι; καί ταΐς όπαϊς τής γης διαιτώμενοι, έκ δι¬ 

αφόρων ορών, των έγγιστα κειμένων τής περιφανούς ημών πόλεως, κατ’ ευχήν έν 

τοΐς άγίοις ναοϊς έπιφοιτώντες έν τή καΦ5 ημάς πόλει συνέδραμον». Βλ. καί Π. 

Παπαγεωργίου, Ζπγ νιίο. <4βτ ίιΐ. ΤΗεοάοτα νοπ Τ1ΐ6333.1οπΐ1ί6, έν Βγζ. Ζεΐί- 

Βοΐιπίΐ τόμ. 10 (1901) σελ. 150. 

* Τ α ί ε 1, Π>6 Τ1ΐ633Αΐοιποα σελ. 254. 

3 Β. Ο ο ιι 3 ί π έ γ ν, ά.3.113 \ά Μ&οόθοϊηβ, Ρ&ηδ 1831, τόμ. 1 σελ. 

109—110. «ΑνπηΙ ά* επίτετ άαηβ 06 νίΠα^β (<4ε ΟοτΒιιαΙ), ηοΐΐδ οόίο>’3.ηΐ65 1β3 ηιϊηβΒ 
ά’ απ αποϊθπ ιηοπαδΙβΓΘ ηιιΐ άοίΐ πνοίτ έΐέ οοηβίάέΐ'πύΐθ; οη ηοιΐ3 άίΐ ιιιιθ ο’ 

631 απχ ίταίδ ά’ ιιπ οπιρετειη· άε Οοιιβίαηΐίπορίβ ςα’ ϊΐ αναίΐ έΐέ οοπδίηιίΐ:, σΐ ηιιε 

άεριιΐΒ Ιοπ^Ιβιηρδ ΐΐ 631 αύαηάοηπέ». 
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ΐί 

Κικ. 1- Ή τοποθεσία ένθα έκειτο, πιθανώς. το μετόχι ον τής μονής ίου Χορταΐτου. 

νοΰν νά έκφράσω τήν γνώμην, ο τι τό από Τριγιονίου μέχρι Χορταΐτου 

διάστημα ανήκει εις τό υψηλότερον τμήμα τής πόλεως και μάλιστα ακρι¬ 

βέστερο ν εις τό από τοϋ Οίη^ίΐί-Οοιίιέ μέχρι τής κορυφής τής άκρο πό¬ 

λε ο^ς, ένθα αί σημερινά! φυλακαι των βαρυποινιτών. Απέναντι αυτών 

υπάρχει ή τοποθεσία «Χίλια δένδρα» ι. (Βλ. είκ. 1). Εις τήν θέσιν ταυ- 

1 Α. 8 I πι ο 1τ, Βίε ΕΓθόεπιπ*ς Τ1ΐ€3δα1οιπ1ί69 άιιιείι Βαπιζειιεπ ίιπ ήαίπ'ο 90Γ 

εν Βγζαπΐίηίίθ1ιε ΖβθδοΙίΓΪίΙ χόιμ - ΤΙ (1905) σε λ. 514. 

3 Τ 3. £ Γ 8- 1 ή Τορο^ιαρίιίε σελ. 8ΐ. Βλ. καί ιόν ποοσηριηπένον τώ βιβλίω τυ¬ 

πογραφικόν χάρτην τής Θεσσαλονίκης, 

3 Ά ν α γ ν ώ ο τ η ς, σελ. 506, στίχ. Ιο. 507. σχίχ. 11—18* (εκ5. Βόννης). 

’■* Έν τή θέσει ταύτη ύπαρχου σι νΰν ελάχιστα δένδρα. Επειδή 6έ έπι της 
άνατολικώς τής Θεσσαλονίκης θέσεως Σείχ—Σου έφυτεύθησαν κατά τάς άρχάς τοΰ 

παρόντος αΐώνος πλεΐστα δένδρα, τά όποια παρουσιάζουν σήμερον τήν δφιν άλσυλ- 

όποιος, διαφωνίαν προς τον δΐπιοΐτ1 *, υποστηρίζει δ τι τό Τριγώνι,ον ήχο 

εις τήν θέσιν τοΰ σημερινού Ο-ίη^ίτΗ Οοιιΐό-. · 

Ποιον νΰν τό διάστημα από Τριγοινίου μέχρι μονής Χορταΐτου; Τό ότι 
τις εκ των Τουρκίαν πεζών άνήλθε πρώτος εις τά τείχη διά μιας κλί¬ 

μα κος τεθείσης «κατά τό Τριγώνων» καί ότι οί Τούρκοι «επι την πόλίγ 

δρομαίοι σννέρρεον, άλλος άλλον τω τάχει νικώντες και ταΐν χεροιν τά 
ξίφη φέροντες, καί οίον έρίζοντες τις άν φθάσειε πρότερος έπί τό της πό- 

λεως οίκον α εν ον αί-οος, και μάλιατα τό προς την ϋάλαοααν» Λ μέ π αρακά) 
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την νομίζω, ότι πρέπει νά τοποΟετηθή τό μετόχι ον τοϋ Χορταίτου, δηλ. 

ολίγα μέτρα έξω των τειχών τής άκροπόλείοςΧ. Εις τό μέρος τούτο άνα- 

φέοεται, ότι υπήρχε ν άλλοτε—προ τής εισόδου των Ελληνικών στρατευ¬ 

μάτων εις τήν Θεσσαλονίκην τό 1012 — τεκές δερβίσηδων 3 * * * * μέ τάφον ενός 

Μωαμεθανού αγίου πιθανώς, τοΰ «Γκιού λμπαμ,πά», λατρευομένου μέχρι 

σήμερον υπό των Μωαμεθανών, οι όποιοι άνάπτουσι κηρία εις τον κατε¬ 

στραμμένο ν νΰν τάφον του καί προσεύχονται επ’ αΰτοΰ πολλάκις μέχρι 

βαθείας νυκτός 8 (Βλ. είκ. 2). Δεν είναι λοιπόν άπίθανον ν’ άντικατέστη- 

λίου, δι’ αστό τό τοπωνυμιον < Χίλια δένδρα» ν'λ συγχύσεως, προκαλουμένης εκ 

τής σημερινής καταστάσεις τών δύο τόπιον, μετεπήδησεν εις τήν άνατολικώς τής 

ΘεσσαΛ,ονίκης τοποθεσίαν. 

1 Καί ό Τ 3 £ € 1 τοποθετεί τήν έν Θεσσαλονίκη μονήν τοΰ Χορταΐτου εϊς 

τό άνώτατον μέρος τής πόληος Ι.ίΗιίπιο Ιοεο. δίνε ε τε^ΐοπε ατοίδ. πΐά δΐιπιιιισ ιιγ- 

1)ίδ τμίΣίεΓεικΙ.Ί δαιιΐ, ιηοηβδίβηη ηιΊθδ ρεπηιυΐπ εχδΐίΐίδεε νειειεδ τείεπιηΐ. νΐάεείν.τ 

Ο^ηιβηίίΐΙη. ί α. οαρ. 69. Ιο Αηα^ιιοίίδ ίη ιηοηοάΐη ρ. 117. ε<1. \;εη. ϊάειη Ιο. Αικι- 

Κηοδία ηαιτ.ιΐΊοτιε Τητείο& εαρ. 11 ε ο 6 ε ηι 1 ο ε ο « ί £ π πι Ο 1ι ο γ ί & ε I ί ηι ο η α- 

§ 1 ε γ ϊ η ηι ιιιοηι ο ιυιΐ» (Πε Τΐιεδεπίοπΐείΐ σελ. 158). 

3 Τον ικκέν τοΰτον πιθανώς εννοεί ο Οΐατίτε (Ττηνεΐδ ίη ναποιίδ εοηπίπεδ οί 

Εντομα Αδία αηιΐ Λίπεα. Γοηάοη 18.16. Γαιΐ Πιε δεεοηά. σελ. 551). «ΤΙιε Τπγ^β εαΐΐ 

Ιΐιΐ<? εαδίΐε )·ειϋ — Κοιιΐε, αηθ Πιε ϋτεελ'δ Η ΕΡΤΑΡΥΐΙΟΐυΜ (Έπταπύργιον). . 

.. ΤΙιο'Λ'αηΙδ ϋιε \νε«ί., ορροεΐίε ίο α δΐιιαΓ. ιιιοιΐ3.3ΐεΓ)Γ οί ΌετννΤ 

ε1ΐ63 ΐ3 α ίοννεΐ' ειΐΐεθ Ναιηίΐδία—Κοιιΐέ». 

Πληροφορίας περί τούτων μοϋ έδωσε ν ο φυλαξ τοϋ πλησίον κειμένου φυλα- 

Είκ. 2. Γ0 κατεστραμμένος νυν τάφος χου Γκιού λ μπαμπά. 
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σεν 6 τεκές τό παλαιόν μετόχιον τής μονής του Χορταίτου, ώς άλλως 
τε τοιοΰτου είδους μετατροπαί πολλαχού τής Ελλάδος έγένοντο. 

'ΙΙ «σεβάσμια βασιλική μονή του Χορταίτου» είχε καί κτήματα εις 
διάφορα μέρη τής Μακεδονίας. Ούτως εν εγγράφω τινί (Μάιος 1Β18)τών 
άπογραφέων του δέματος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου του Κουνάλη, Λήΐ 

μητριού του Κοντένου και Δέοντος Καλόγνωμου, διά του οποίου οΰτοι παΙ 
ραχωρούν εις τήν μονήν του Χιλανδαρίου «τό εις τον ποταμόν τον Βαρδάΐ 

ριον δψαρατίκιον τό λεγόμενον του Σταυρού», γίνεται λόγος περί των συν! 

ορευόντων αυτφ δικαίιον τής μονής τού Χορτα'ιτου ί·. Μάλιστα αϊ δυο μό¬ 

να ι άργότερον (Μάιος 1339) διαμφισβητούσι τήν κατοχήν μιας χαράδρας 

καί «των μέσον τού έκεΐσε Παλαιοβαρδαρίου, ος τά των άμφοτέρων τού¬ 

των! μονών διορίζει δίκαια, οντων καί φαινομένων νησίων» 

Επίσης εις τήν αυτήν μονήν τού Χιλανδαρίου παραχωρεί (Σεπτέμ¬ 

βριος 1318) ό Μιχαήλ Νεοκαισαρίτης τά πλησίον τού Στρυμόνος χωριά 

Ευνούχος καί Λειψοχώριον κατά διαταγήν τού αύτοκράτορος. Μετά τον 
καθορισμόν τού Λευψοχωρίου ακολουθεί ή άπαρίθμησις περί των εντός 

τού χωρίου κτημάτων. Μεταξύ άλλων άναφέρεται δτι «Θεόδωρος ό Ψια| 

θάς έχει γυναίκα, βοίδιον εν, αργά δύο, ύπερπΰρου τό ήμισυ. έξαλέίμ- 

ματα Μακρή, τού Νικηφόρου, μυλωνά ολοκαιρινόν, την ημίαειαν πανή- 

γνριν τον άγιον Ήλιον, ώς της έτέρας ημισείας κατεχομένης παρά της 

σεβάσμιας βασιλικής μονής τον Χορταΐτον, καρνας είκοσι» 

Κτήματα τής μονής Χορτα'ιτου ύπήρχον καί εντός τής Θεσσαλονί¬ 

κης. Ούτως έν χρυσοβούλλφ (έτος 1351) τού αύτοκράτορος ’Ιωάννου του 
Καντακυυζηνού, έπεκυρούντος τάς ιδιοκτησίας τής μονής των Μβήρω,ν 
άναφέρεται ώς ύπαρχον «εντός τής θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης. 

μονυδριον εις όνομα τιμιομενον τού αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί 

τροπαιοφόρου Γεώργιον, δπερ έχει έξ ανταλλαγής από των μοναχών τής 

τού Χορταίτου σεβάσμιας μονής, ώς έτερον άντ’ αυτού κτήμα δοθέντος 
αύτοΐς μετά των προσόντων αύτώ οικημάτων, κηποτοπίιον, καί δένδρων, 

συκάμινων»4. 

ϋ : 

ν;· - 
Η Ι 
ϋΐ 

κίου του δημοτικού φόρου καί παλαιός Θεσσαλονικεύς κ. Καρτάλης. Αί πλ,ηροφο- 

ρίαι αΰται. έπεβεβατώΟησαν καί υπό Μωαμεθανών κατοίκων Θεσσαλονίκης. 

1 ΑοΙεβ άβ ΓΑΠιοβ V. νοΙβΒ άβ Οιϊΐ8.ηά&ι*, 6<1. Β ΡοΐίΐείΒ. ΚογςιΜ 6,τή§ 

ΡοΙβΓΒύπΓβ: 197, 1. νίζ^πΐ ντοιιιεηίΐί 17 (1912), έγγραφον 36 στίχ. 1—20. 

2 ΑοΙοβ 06 Οΐιίΐαηάαι*, έγγραφον 129, στίχ. 1—12. 

3 Αοίβδ άθ ΟιίΙείΉά&Γ, έγγραφον 38, στίχ. 148 κέξ. 

Α ΑοΙβδ άβ Ι’ ΑΗιοβ [V. ΑοΙοβ (Ιο Ζθ£Γ3ρ1ιου, έώ IV. Κ. € £ ε 1—Ε. Κιτίΐ ζ** 

Β. Κ ο γ α ύ I ο ν, ΡβΙοΓΒύαΓ^· 3907, νίζεηΐ:. νι-εηίξηίΐν 13 (1907), έγγραφον ΧΒΙΫί| 
στίχ. 45-50. . 
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Εις άλλο τέλος έγγραφον από μηνός Μαράου 1309, δι’ ού ό Δημή- 

Τ()10; Καβάσιλας καί άλλοι υπάλληλοι άποφαίνονται, δτι ή γή ιού Σαρά- 

βαλη, πλησίον τής Ίερισσού κείμενη, ανήκει εις τήν μονήν τού Ζωγράφου, 

προστίθεται* «έμαρτυρήθη καί τούτο, δτι ή εις τού Μακρογένους γή των 
Ζωγραφιτών προ τού γενέσθαι βασιλικόν ζευγηλατειον ούοα, τούτην ως 

συνοριται όντες καί οί τής σεβάσμιος μονής τού Χορταίτου ένήργουν μέν 
διά ζευγαρίων αυτών αυτήν, έδιδαν δέ κατ'έτος ύπέρπυρα τοΐς Ζοιγραφί- 

χιας υπέρ τής τοιαύτης γή: αυτών, υσα τό γράμμα τής συμφωνίας τού¬ 

των διελάμβανεν» Χ. 

Θεσσαλονίκη. ΑΙΙ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΑΟΣ 

1 Μ α ν ο υ ») λ Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικά! * Εφημερίδες, Άθήναι 1936, Μέρος 

Α'. σελ. 45. 



ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΛΙΣ ΡΗΤΟΡΕίΑΙΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟ Ψ ΕΥΛΟΓΙΑ Ο ΥΤΛΡΧ ΕΙΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟγ 

ΚΑΙ ΤΗΣ I ΙΟΙ Η Σ ΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ. 

ΑΙ ΟΜΗΡΙΚΑI ΜΕΛΕΤΑί ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΙΟΥ 

Ό Συνέσιος έν Επιστολή 154 Τή φιλοσοφώ (Ύπατία), σ. 735 κέξ. 

ΗογοΙι. γράφει: «Τήτες έξήνεγκα δύο βιβλία, το μεν υπό θεού κινηθείς, 
τό δε υπό λοιδορίας ανθρώπων, καί γάρ των έν λευκοις ένιοι τρίβωσι καί 

των έν φοαοΐς εφασάν με παρανομείν εις φιλοσοφίαν, έπαίοντα κάλλους 

έν λέξεσι καί ρυθμού, και περί Ομηρον τι λέγειν άξιοννχα και περί των 

έν ταΐς ρητορείαις οχημάτων, ώς δη τον φιλόσοφον μισολόγον είναι προσ- 

ήκον καί μόνα περιεργάζεσθαι τά δαιμόνια πράγματα, καί αυτοί μέν 

■θεωροί τού νοητού γεγονότες* εμέ δέ ού θέμις, διότι νέμω τινά σχολήν 
έκ τού βίου τφ καί την γλώτταν καθήρασθαι καί την γνώμην ήδίω γε- 

νέσθαι. κτλ.». 

Έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', 1937. σ. 305-352 κατεχώρισα την με¬ 

λέτην μου Ποιήματα Σννεοίον τον Κυοηναίον, Μέρος πρώτον, καί έν τή 

αυτή Έπετηοίδι τόμ ΙΛ', 1938, σ. 312-392 συνέχειαν τής μελέτης ταύτης 

Ποιήματα ΣννεοΙον τον Κνρηναίου, Μέρος δεύτερον. Έν επιμετρώ τού 

πρώτου μέρους προσέθηκα εις τά ανάτυπα δύο σελίδων «Προσθετέα», έν 
οίς προς τοΐς άλλοις ειπον καί τά έξης : 

'Ο Συνέσιος συνέγραψε «Περί Όμηρου καί περί των έν ταις ρητο> 

ρείαις σχημάτων» (Έπιστ. 154 «καί γάρ ...εφασάν με παρανομεί ν εις 

φιλοσοφίαν, έπαίοντα κάλλους έν λέξεσι καί ρυθμού, καί περί Όμηρον 

τι λέγειν άξιοϋντα κ,αϊ περί των έν ταΐς ρητορείαις οχημάτων, κλπ.»). Ίσως 
δ? έν τούτα) τφ συγγράμματι, δπεο δεν παρεδόθη εις ημάς, περιέλαβε καί 

έπιγράμματα διαφόρων ποιητών εις "Ομηρον καί ίδια αυτού. Επειδή δ’ 

έχω την γνώμην, ότι έν τοις σωζομένοις δυσί Ψευδοπλουταρχείοις συγ- 

γράμμασι Περί του βίου και τής ποιήοεως Όμηρον, μάλιστα δ* έν τφ δευ- 

τέρο), έν ώ γίνεται λόγος καί περί των ρητορικών σχημάτων, δυνάμεθα 

νά ευοωμεν ίχνη τινά τού ειρημένου συγγρά|ΐματος τού Συνεσίου, μέλ- 

λω νά γράψω διεξοδικώτερόν πως περί τούτου. 

289 Συνεσίου Περί Όμηροι* κλπ. 

Και τότε μεν είπον οτι εν τφ δευτέρω μάλιστα των Έευδοπλουταρ- 

χείων συγγραμμάτων ΙΙερί τού Βίου καί τής ποιήσεως Όμηρου, έν ο) γί¬ 

νεται λόγος καί περί, των ρητορικών σχημάτων, δυνάμεθα νά εύρωμεν 

ίχνη τινά τού ειρημένου συγγράμματος τού Συνεσίου* νυν δέ. μελετήσας 
καλώς καί τά έν τφ Βίφ γεγραμμένα καί τά έν τοις συγγράμμασι τού 

Συνεσίου μνημονευόμενα χοιρία τού Όμηρου, τάς ΰπαρχούσας π«ρ? αύτώ 

ερμηνείας Ομηρικών χωρίων, και προσέτι τάς μιμήσεις τού Όμηρου, άς 

ευρίσκομεν παρα τφ Κυρηναΐφ συγγράφει, έχο) την γνώμην, ότι τό δεύτε¬ 

ρον Ψευδοπλουτάρχειον έργον δύναται ν’άποδοθή εις τον Συνέσιον ώς 
συγγραφέα, καί ότι έν τούτη) εχομεν τό υπό τού Συνεσίου έν τή ειρημέ- 

νη επιστολή μνημονευόμενου έργον «Περί Όμηρον καί των έν ταΐς ρητο¬ 

ρείαις σχημάτων», είτε ώς τούτο συνεγράφη απ’ αρχής είτε κατά τινα 

διασκευήν. Επειδή δ' έν αύτώ περιλαμβάνονται καί γραμματικά ζητήμα¬ 

τα και γίνεται λογος περί των χαρακτήρων των από πάσης διαλέκτου των 

Έλληνίδων, ούς ό "Ομηρος έγκατέμειξε (κεφ. 8-14), δυνάμεθα νά,είκάσω- 

μεν, ότι τά γραμματικά βιβλία, άτινα έγραψεν ό Συνέσιος κατά την Σού¬ 

δαν (τον Σουίδαν), είνε αυτό τούτο τό ΓΙερί Όμηρου κλπ. βιβλίον αυτού ' 

«Συνέσιος Πενταπόλεως τής έν Λιβύη Θηβαίδος, φιλόσοφος, έπίσκοπος 
ΓΙτολεμαίδος, των ιερατικών γενόμενος. έγραψε βιβλία διάφορα, γραμματι¬ 

κά τε καί φιλοσοφα, καί λόγους βασιλικούς, πανηγυρικούς ή επιδεικτικούς* 

Έγκωμιον τε φαλάκρας και περί προνοίας λόγον θαυμάσιου Έλλη νικώ 

χαρακτηρι καί αλλα πλεΐστα καί διάφορα βιβλία συνέταξε, καί τάς θαυ- 

μαζομένας έπιστολάς», 

Ο μακαρίτης καθηγητης μου Γρηγοριος Ν. Βερναρδάκης έν τφ προ- 

λόγω τού Ζ' τόμου τής έκδόσεως των Ηθικών τού Πλουτάρχου παρά 

Τοπόποτ σ. ΙΧ-ΧΒίν επεχειρησε να δείξη, ότι πολλά των έν τφ δευτέ¬ 

ρω Βίψ ειρημένων, άτινα προέρχονται έκ των Όμηρικών μελετών τού 

Πλουτάρχου, συμφωνούσι καθ’όλου ή έν μέρει προς τά άπαντώντα έν συγ-- 

γράμμασι τού Πλουτάρχου ή έν άπανθίσμασι τού Στοβαίου (περί ών διέ- 

λαβον καί άλλοι* ίδ σ. ΧΙ-ΧΙΙ) ή έν τοις εις "Ομηρον Σχολίοις έν σχέσει 

προς τον Πλούταρχον.Άλλ’ ό Βερναρδάκης ήγνόησε παντάπασι τον Συνέ¬ 

σιον καί τον Άθήναιον, τον μετά τον Πλούταρχον καί προ τού Συνε¬ 

σίου γράψαντα, ώς θά ποιήσω φανερόν έν τοις έπειτα. Επειδή δέ τινα 
των έν τφ Βίφ συμφωνούσι προς τινα των φερομένων παρά τφ Άθηναίφ, 

πρόδηλον εινε, ότι ό συγγραφεύς τού Βίου έγίνωσκε τό σύγγραμμα τού 

"Αθηναίου. ’Άν δέ τινα τού Βίου είνε παραπλήσια προς τινα τού Πλου¬ 

τάρχου, δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ότι ό συγγραφεύς τού Βίου έλαβε προ 
οφθαλμών καί τον Πλούταρχον. 

Έν τή εξετάσει των καθ’ έκαστον νομίζω καλόν νά προτάξω τινά, 

έν οίς υπάρχει έντελής δμοιότης παρά τφ Συνεσίφ καί έν τφ Βίφ (ούτω 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ' 19 
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λέγω συντόμους το δεύτερον Ψευδοπλουτάρχειον σύγγραμμα). 

Χθ)ρία του Συνεσίον, ών αντίστοιχα ύπάρχουσι καί έν τω Βίφ, δει- 

κνύουσι κατ’ εμέ την του Συνεσίον χεΐρα ώς συγγραφέοίς καί του συγγράμ¬ 

ματος τούτου. Συνέσ. Ύμνφ Γ', 395 κέξ. «στέφος εναγέων \ από λειμώ¬ 

νων | αοι τούτο πλέκω, | σοί τόνδε φέρω \ αίνον, άχράντων \ ήγέτα κό¬ 

σμων ! κτλ.» (κατά μίμησιν του Εύριπίδου Ηππ. 73 κέξ. «σοί τόνδε πλε¬ 

κτόν στέφανον ές άκηράτον | λειμώνας, ώ δέσποινα, κοσμήοας φέρω, κτέ.», 

δπερ χωρίον υπό πολλών έπειτα ετυχε μιμήσεος' πρβ καί Συνέσ. "Υμνώ 

Γλ 8 κέξ. «βασιλήϊ θεών | πλέκομεν στέφανον»), Έν τώ Βίω 218 φερεται 

«ενταύθα καιρός καταπαύειν τον λόγον, δν, ώσπερεί στέφανον έκ λειμώ- 

νος πολύανθους και ποικίλου πλέξαντες, ταΤς Μοΰσαις άνατίθεμεν». Πα- 

ρατηρητέον 6έ και την άνάθεσιν του λόγου ώς στεφάνου ταις Μούσαις, 

καί οτι ό Συνέσιος έν συγγράμμασιν αυτού ποιείται λόγον περί των Μου¬ 

σών. Πδ. τά γεγραμμένα ύπ’ εμού εν τη εργασία μου Ποιήματα Συνεσίον 

τον Κυοηναίον, Μερ. Α , σ. 345, 348-349). 

Συνέσ. Δίωνι 14, σ. 54 Β «ήγώνισταί γε προς τους άμουσους υπέρ 

Μουσών, οϊ κακοήθως άποδιδράσκονσι τον έλεγχον τής άμαϋίας τώ κα- 

ταφεύγειν έπϊ την λοιδορίαν ών ήγνοήκάαιν». Έν τφ Βίο) 92 άπαντα «τού¬ 

το γάρ αίτιον ποιητικής καί των αρχαίων ήθος, δπως οί μέν φιλομαθούν- 

τες μετά τίνος εύμουσίας ψυχαγωγούμενοι οάον ζητώσί τε καί εύρίσκωσι 
την αλήθειαν, οί δ* άμαθεΐς μη καταφρονώσι τούτων, ών ον δννανται σν- 

νιέναι». 

Βί. 122 «τό μέν δή των δογμάτων Πυθαγόρου καί Πλάτωνος γενναιό¬ 

τατου έστι, τό είναι την ψυχήν αθάνατον, ή και πτερά τώ λόγω προστί- 

θησιν 6 Πλάτων, τις ούν τούτο πρώτος άνεφώνησεν ; "Ομηρος είπών άλλα 

τε καί ταύτα 

ψυχή δ’ έκ ρεθέων πταμένη Άϊδόσδε βεβήκει 

εις τον άειδή καί αόρατον εϊτε αέρα θείη τις είτε υπόγειον τόπον, κτλ.». 

Πρβ. Συνέσ. ΓΙερί Ένυπν. 9, σ. 138 Α «καί τούτο άρα ή ψυχής πτέ- 

ρωαις» (ΐδ. Πλάτ. Φαίδρορ σ. 245 Π) Πρβ. καί "Υμνώ Β', 87 «τύ νοϋ πτέ- 

οωμακ Προς δέ τό τέλος τού χωρίου «εις τον άειδή κτλ.» πρβ. Συνέσ. 

Αιγ. Α', 1, σ. 89 0 «δύο δέ (δηλ πηγάς) ή τού κόσμου ψύσις παρέχεται, 
την μέν φωτοειδή, την δέ άειδή καί τήν μέν χαμόθεν άναβλύζουσαν άτε 

έρριζωμένην κάτω ποι (ίσως γρ. που) καί των τής γης χηραμών έξαλλο- 

μένην, κτλ.». . ·' 

Βί. αυτόθι (τέλος) «καί γάρ τούτο ήδει (δηλ. "Ομηρος), δτι τύ αίμα 
νομή καί τροφή έστι τού πνεύματος, τό δέ πνεύμα έστιν αυτή ή ψυχή ή 

όχημα τής ψυχής».'Ο Συνέσιος λέγει Περί ένυπν. 8, σ. 137 Β «καταβαί- 

νει γέ τοι μέχρι ζώων, οίς ούκέτι πάρεστι νους ουδέ έστιν όχημα τότε 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 

Όειοτέρας ψυχής, κτλ.». Αξία δέ παρατηρήσεις είνε ή ρήσις «όχημα τής 

ψυχής» έν τώ Βίφ καί «όχημα .... ψυχής» παρά τώ Συνεσίψ. 

Συνέσ. Φαλ.Έγκ. 7, σ. 59 ΟΒ «τά προηα τών ον των άπλά' κατιοναα 

δε V ψνοις ποικίλλεται ή δέ νλη τών δντων τό έσχατον' τούτη καί ποικι- 

ϊώτατυν. κτλ.». Πρβ. καί Αίγ. Α', 9, σ. 970 κέξ. περί τού υπερκόσμιου γένους 
τών θεών, του υπερπλήρους τών αγαθών, καί περί τής «διαδοχής τών τά¬ 

ξεων η καί περί τών «κατιόνπον όντων», καί «τό φύσει πλάνον τής έν γε- 

νέσει φύσεως της τε σωματικής μοίρας τό έσχατον εϊληχε καί έπικηρότα- 

τον ουρανός δέ τό πρώτον τε καί άκηρότατον», καί «ό δαίμων έν τοις 

πολυκλονήτοις^ στοιχείοις, φύσις έμπληκτος καί θρασεία, καί τώ πλήθει 
της έκειθεν άποστάσεο>ς ούκ έπαΐουσα τής εύθημοσύνης τών θείων», 

κτλ. ·Ανάλογου χωρίον άπαντά έν τώ Βίφ 218 «έπεί τά μέν άγαθά καθ' 

έαντα άπλα έστι καί μονοειδή καί άκατάακευα, τά δέ τοΐς κακοΐς άναμε- 

μειγμένα πολλούς έχει τρόπους και παντοίας διαθέσεις, εξ ών ή νλη τών 
πραγμάτων σννίσταται, κτλ.». 

V Συνέσιος λέγει έν Δίωνι 10, σ. 47 Α «επίσταμαι γάρ άνθρωπος 
ών, και άντε θεός, ινα δή καί άκλινής εϊην προς άπασαν ηδονήν, οϋτε Θη¬ 

ρών, ΐνατάς σώματος ήδοίμην ήδονάς. λείπεται δή τι τών έν μέσω ζητεϊν». 

Παραπλήσιον χωρίον είνε καί έν Βίω 133 «περί δ’ αρετής καί κακίας ψυ- 

χης ην έχει δόξαν ο ποιητής, έν πολλοί ς παρίστησιν. έπεί γάρ τό μέν 
τι της ψυχής νοερόν καί λογικόν έστι, τό δ’ άλογον καί εμπαθές, καί διά 

τούτο μέσος θεόν καί θηρίου γέγονεν άνθρωπος, τήν μέν άκραν άρετήν 
θείαν ηγείται, την δ’ άκραν κακίαν θηριωδίαν, ώς ύστερον ^Αριστοτέλης 
ένόμισε». 

Βι. 114 «τούτων δέ πάντων αρχηγόν καί ηγεμόνα τον πρώτον -θεόν 
νομιζόντων τών αρίστων φιλοσόφων άσώματον όντα καί νοήσει μάλλον 

καταληπτόν, καί Ομηρος ταϋτα ΰπολαμβάνων φαίνεται, παρ’ ώ λέγεται 
ό Ζευς-εί δέ δει καί τούτο ζητήσαι, εί νοητόν ήπίστατο τόν θεόν, ουκ 

άντικρυς μεν, άτε έν ποιήσει πολύ τό μυθώδες έχούοη, δμως δ’ έστι κα- 
ταμαθείν, έν οίς φησιν 

εύρεν δ’ εύρύοπα Κρονίδην άτερ ήμενον άλλων (Α 498) 

και έν οίς αυτός λέγει 

άλλ’ ή τοι μέν έγώ μενέω—φρένα τέρψομαι (Υ 22-23)* 

ή γάρ μόνωσις αύτη καί τό μή καταμειγνύειν τοίς άλλοις θεοίς εαυ¬ 

τόν, αλλά χαίρειν έαυτφ συνόντα καί χρώμενον ησυχίαν άγοντι καί αεί 

διακοσμουντι τά πάντα τήν τού νοητού θεού φύσιν παρίστησιν. υϊδε δ\ 

οτι νους έστιν 6 θεός ό πάντα έπιστάμενος καί διέπων τό παν φησί γάρ 
ο Ποσειδών 
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η μάν άμφοτέροισιν όμόν γένος ήδ’ ΐα πάτρη, 

αλλά Ζευς πρότερος γεγόνει καί πλείονα ή δει 

(Όμ. ήδη* Ν 354-350)». 
Ό Πλούταρχος λέγει Περί’Ίσ. καί Όσ. 1, σ. 351 Π «ον γάρ άργυρος 

κ<ίί '/ουοο) ιιακαοιον ιυ ίίεΊον ουδέ βρονταίς και κεραυνοΐς Iοχυρό\γ αλλ 

επιστήμη και φρονήσει, καί τούτο κάλλιστα πάντων "Ομηρος, ών εϊρηκε, 

περί θεών άναφθεγξάμενος 

ή μάν άμφοτέροισιν —πλείονα ήδει 

οεμνοτέραν άπεφηνε την τον Διος ηγεμονίαν επιστήμη και σοφία πρεσβυ¬ 

τέραν ονσαν. κτλ.». 

Καί ενταύθα μνημονεύονται οι αυτοί στίχοι τού Όμηρου, ώς καί έν 

τφ Βίψ, άλλ’ έν τοΰτφ λέγεται «... την τον νοητού ϋεον φνσιν παρεστη- 

σεν. οιδε δ’, δ τι νους έστιν ό ϋεός, ό πάντα έπιστάμενος κτλ.». 

? Αξιολογιυτατον ώς προς ταυ τα είνε το χωρίο ν τού Συνεσίου Περί 

ένυ-τν. 1, σ. 131 ΒΟ «καί Όμηρο; δε άρα διά τούτο της τού Λιός γνώμης 

έξήπται τά των θεών πράγματα, ότι 

πρότερος γέγονε καί πλείονα οίδεν 

αύτφ δήπου τφ πρεσβΰτερος είναι, καί γάρ την ηλικίαν εις τούτο οΐμαι 

συν τείνει ν τοΐς έπεσιν, ότι συμβαίνει διά τον χρόνον πλείω γινωσκειν, 

έπεί τό γινώσκειν ήν άρα το τιμιυ>τάτον. εΐ δέ τις υψ ετέρων επών ανα- 

πείθεται την ηγεμονίαν τού Διός χειρών ιοχύν είναι λογίζεσθαι, οτι φησι 

βίη δ’ όγε φέρτερος ήεν 

οΰτος φορτικώς ώμίλησε τη ποιήσει, καί ανηκοος εστι της και αυτήν φι¬ 

λοσοφίας τους ϋεονς ονόεν άλλο ή νους λεγονσης. ταύτη τοι καί προσπε- 

ρονά πάλιν τφ κατ’ αλκήν περιεΐναι τό καί γενεή πρότερος, τον Δια νουν 

λέγων άρχεγονώτερον νον δέ ισχύς τί άν άλλο ή φρόνησες εϊη; καί όστις 
ούν θεός ών άρχειν άςιούται θεών, νους ών, σοφίας περιουσία κρατεί, 

ώστε καί τό 'βίη δ’ όγε φέρτερος’ εις ταύτό ήμιν τφ πλείονα υΐόεν ανα¬ 

κάμπτει καί περιίσταται». 
Έν τοΰτοις ούχί μόνον μνημονεύεται ό Όμηρικύς στίχος Ν 35ο (ολί¬ 

γον μεταβεβλημένος), αλλά καί συμφωνοΰσιν αί ρήσεις «θεός . . . νους ώκ» 

καί «τους ϋεονς... νους λεγούσης» μετά τής έν τώ Βίο; «νους εστιν δ 

θεός». Κατά ταύτα τά έν τφ Βίο; ψερομενα είνε έγγυτέρω των άπαν- 

των των παρά τφ Συνεσίω ή τφ Πλουτάρχω καί συνηγορούσιν υπέρ του 

Συνεσίου ώς συγγραφέως τού Βίου. Παρατηρώ δέ προσέτι, ότι ούτε ο 
Βερναρδάκης ούτε οι νέοι έκδόται των Ηθικών τού Πλουτάρχου έσημεί- 

οσαν τά τού Συνεσίου. Οί έκδόται ΝεοΙι^ΜΙ, δίβνοίπηβ καί Τίί5θ1ιο-| 

πογ (Τοιιί)Π6Γ) παραβάλλουσι σ. 32 Α καί το 114 κεφάλαιον τού Βίου. 
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Έν ο. 31 Ρ - 32 Α τού συγγράμματος Πώς δει τον νέον ποιημάτων 

άκούειν ό Πλούταρχος μνημονεύει τούς είρημένους δύο στίχους τού Όμη¬ 

ρου καί λέγει αυθις περί «φρονήσεως». Μετά δέ τούτων συνάπτω καί 
τά έξης. 

Έν Έπιστ. 110, σ. 710 Ηειχίι. (Αύξεντίφ) λέγει 6 Συνέσιος 

εις όρος ή εις κύμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 

(Ζ 347) "Ομηρος ά.τοδιοπομπεΤται τά έκ φιλονικίας κακά, φιλοσοφία δέ 
ουδέ τήν αρχήν αυτοίς πάροδονδίδωσιν εις ψυχήν, άλλ’ ήμεΐς ασθενέστε¬ 

ροι μέν ή ώστε φιλοσοφεί ν τό γ’ εμόν μέρος, ου μην άξιούμεν παντάπα- 

σι φαυλότερο ν εχειν άνθρό>πων στρατιωτών, έφ’ οις ή ποίησις γέγονε. 

πάλιν ούν 'Ομήρω χρηστέον, ός πού» φησίν 

άρχε* σύ γάρ γενεήφι νεοότερος 

(Φ 439) μάχη γάρ μή γένοιτο μέν* εί δέ γένοιτο, ό νεώτερος αυτής άυχέ- 

τω* τοιούτο γάρ τι νοείται τφ Ποσειδώνι τό παραχωρεΐν τού προκατάρ- 

ξασθαι τφ νειυτέρω θεφ. τον δέ πρεσβύζερον ηγεμόνα όεΊ τών καλλίστων 

είναι* κάλλιστον δέ ομόνοια, κτλ.». Καί ενταύθα ό Συνέσιος ποιείται λό¬ 

γον περί τού πρεσβυτέρα υ θεού, ά>ς ήγεμόνης τών καλλίστων, καί κατ’ανα¬ 

λογίαν περί τού πρεσβυτέρου άνθρόίποο έν αντίθεοει προς τον νεώτερον> 

όστις πρέπει νά αρχή τής μάχης, τουτέστι πρώτος να ποιήται αρχήν τής 

μάχης. 1 ίνεται δέ ερμηνεία υπό τού Συνεσίου τής ρήσεως τού Όμηρου 
«άρχε σύ γάρ γενεήφι νεοότερος», ήν λέγει προς τον Απόλλωνα 6 ΙΙοσει- 

δών μετά τών επομένων «ου γάρ Ρ.μοιγε | καλόν, έπεί πρότερος γενόμην 

και πλείονα οιδα». Τήν ερμηνείαν τού Συνεσίου άναγινώσκομεν καί παρ’ 

Ευσταθίω «εν δέ τώ οίοχε ληπτέον κατά κοινού τήν γενικήν μάχης έκ 

τού αμαχητί επιρρήματος (Φ 437), ΐνα λέγη ότι άρχε μάχης». 

Λεν είνε δέ περιττόν νά ποοστεθή, ότι ό Συνέσιος ευρίσκει καί 
παρά τφ Όμηριο τήν αυτήν έννοιαν περί τών νεωτέρων καί τών πρε¬ 

σβυτέριων έν τή μάχη, ήν έχει καί ό Τυρταίος Άπ. ΰ. 7 (10) Οίοΐιΐ (στ. 15- 

10, 13-22). 

ώ νέοι, αλλά μάχεοθε παρ’ άλλήλοισι μένοντες 

μηδέ φυγής αισχρής άρχετε μηδέ φόβου, | . 

τούς δέ παλαιοτέρους, ών ούκέτι γούνατ’ ελαφρά, 

μή καταλείποντες φεύγετε, τούς γεραιούς. 

αισχρόν γάρ δή τούτο μετά προμάχοισι πεσόντα 

κεισθαι πρόσθε νέων άνδρα παλαιότερον ] κτλ. 

Σημειωτέον δέ, ότι ό Συνέσιος ποιείται μνείαν τού Όμηρικού «άρχε* 

σύ γάρ κτλ.» καί έν Έπιστ. 142 (Έρκουλιανφ), σ. 727 Ηοιοΐι. «τό γάρ έκ 

της ποιήσεως "άρχε —νεώτερος’ πολέμου μέν [γάρ] καί στάσεως άρχεσθαι 
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δίκαιοι τον νέον, φιλοφροσύνης δέ τον πρεσβύτερον. κτλ.». Μ 

ΓΙρός τά λεγάμενα εν τφ Βίφ 114 περί του Λιός «ή γάρ μόνωσίς αυ¬ 

τή και τό μή καταμειγνΰειν τοΐς αλλοις θεοις εαυτόν, άλλά χαίρειν έαν- 

τφ συνάντα καί χρώμενον ησυχίαν άγονη καί αεί διακοσμονντι τά πάντα I 

την του νοητού θεού φυσιν παρίστησιν. κτλ.» πρβ. Συνέσ. Αίγ. Α', σ. 9Α| 

κέξ. «εκεί γάρ άλλο γένος θεών ύπερκόσμιυν, δ συνέχει μέν πάντα! 

μέχρις εσχάτων τά όντα* αυτό δέ άκλινές έστι . . , κάτα εκείνο μεν τφ| 

παο* έαντφ μένειν υπερπλήρες έστιν αγαθών, υπερπλήρες δν εαυτόν,., 

ου μην απλή τίς έστιν αγαθών ουδέ μονοειδής ή ενέργεια, άλλά καί με·| 
ρίδων επιμελούνται τον κόσμον, κτλ.*. ’Ίδ. τά περί τούτων και έν τοις| 

έπειτα. 

Βί. 116 «ετι δέ και τό βασιλικόν αξίωμα και τό φιλάνθρωπον ήθος| 

εμφαίνει είπών 

πώς άν έπειτ’ Όδυσήος εγώ θείοιο λαθοίμην, 

ος περί μέν έστι νόον βροτών, περί δ’ Ιρά θεοΐσιν 

άθανάτοισι δέδωκε, κτλ.; 

εν οΐς όράν έστιν, δτι έπήνεσε τον άνδρα πρώτον επί τφ νουν εχειν. 

δεύτερον δ? επί τφ σέβειν θεούς». Ό Συνέσ.ιος λέγει Έπιστ. 139, σ. 724 

ΗογοΙι. «εί δέ δή καί δοίημεν είναι τινάς (ενν. τούς συγκορυβαν τ ι ώ ν τ α ς) >\ 

πώς άν έπειτ’ Όδυσήος εγώ θείοιο λαθοίμην; 

προς ποιον <αν> άλλο πυρειον παρατριβείς μετά την ίεράν σου ψυχήν 
άποτέκοιμι τον νον φωτοείδες έκγονον; κτλ.». Τον Ομηρικόν στίχον «πώς 

άν έπειτα—λαθοίμην» τον έν τφ Βίφ μνημονευομενον ώς λεγόμενον περί:; 

τού Όδυσσέως υπό τού ποιητού, όστις επαινεί αυτόν πρώτον «επί τφ 

νονν εχειν», δ Συνέσιος μεταχειρίζεται περί τού Έρκουλιανού έν έ π ιστό-; 

λή προς αυτόν, προς ου την ψυχήν παρατριβείς ώς προς πυρειον εινε δυ¬ 

νατόν νά άποτέκη «τον νον» φωτοειδές έκγονον. Και ό Έρκουλιανός αρα 

επαινείται ώς νουν εχων, επειδή καί ό Συνέσιος παρατριβείς προς αυτόν 
δύναται νά παραγάγη εργον τού εαυτού νού. Πρόδηλός δέ είνε, ως νο¬ 

μίζω, ή όμοιότης άμφοτέρων των χωρίων, τού τε Βίου καί τού Συνεσίου. 

Ό Συνέσιος λέγει Έπιστ. 83, (σ. 691) Χρυσή «αλλ’ οτι πρέπων εστι 

τού χρνσον Χρνσον τοΐς τροποις, ει δει με τι και .ψυχρόν ειπεϊν και 

Γοργιειον», καί Έπιστ. 134 (σ. 721 Ηετοΐι.) «Τρνφωνι τφ χρυσφ -- δει 
γάρ τι καί έν τούτοις ψυχρόν είπειν καί Γοργίειον—χρνφώντα δώρα πάρε- 

σκευάσαμεν», Πρβ. Μελέαγρον Άνθ. Παλ. 17, 154 (153) «έστι καί έκ 

μορφάς ά ψρνφέρα τρυφερά» (ιδ. τα εμα Φιλολογικά μελετηματα εν Κπ. 

Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. Γ, σ. 447). 

Έν τώ Βίφ 33 φέρεται «τού αυτού γένους έστι καί ή επαναφορά,; 
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όταν έν αρχή πλειόνων κώλων ταύτόν μόριον έπαναλαμβάνηται* τούτου 

δέ παράδειγμα παρά τώ ποιητή 

Νιρενς αύ δέ Σύμηθεν άγε τρεις νήας έΐσας, 

Νιρενς Άγλαΐης υιός Χαροποιό τ’ άναπτος, 

Νιρενς, δς κάλλιστος άνήρ υπό ’Ίλιον ήλθεν. 

καί έστιν όμοιους τό σχήμα οίκειότατον κινήσεως καί εύεπείας». (Πρβ. 

Αλέξανδρον Περί σχημάτων Κΐιβί. Οι\ ΙΙΪ, σ. 21 Βρεη^., κλπ.) 

Ό Συνέσιος πολλαχού των συγγραμμάτων αυτού ποιείται χρήσιν 

τού σχήματος τούτου, οιον Ύμνιρ Αξ 34-36 

αγαθά μέν νεότατα, 

αγαθά δέ γήρας έ'λκειν, 

αγαθά δ! άνασσα πλούτου* 

"Υμνφ Γ', 12-14 «σε μέν έν πελάγει, | σέ δχ υπέρ νάσων, σέ <Γέν άπεί- 

ροις», καί 25-27 «σοϊ δ3 άμερίους, | οοί ό’άωους, | σοί δ9 έσπερίους | 

ύμνους ανάγω», καί Γ'Υμνώ Δ , 1-4 «σέ μέν άρχομένας, ] σέ ό’ άεξομέ- 

νας, σέ δέ μεσσοίσας, | σέ όέ παυομένας ] άούς ίεράς * κτλ.», καί 175- 

178, καί Ύμνφ Εξ 58-64 «χαίροις, ώ παιδός παγά, | χαίροις, ώ πατρός 

μορφά* [ χαίροις, ώ παιδός κρηπίς, ί χαίροις, ώ πατρός σφρηγίς* | χαίροις, 

ώ παιδός κάρτος, | χαίροις, ώ πατρός κάλλος», ένθα παρατηρητέα εινε 
καί τά όμοιοτέλεντα. (Πρβ. Βίον 35 περί τού όμοιοτελεύτου σχήματος). 

Βί. 20 «είσί δέ παρ’ αύτφ μεταφοραί ποικίλαι . .. από δ’ άψυχων επί 

άψυχα, οϊον 'σπέρμα πνρδς σώζων' (Όμ. ε 490) αντί τον γόνιμον αρχήν»» 

Τό χωρίον τούτο δεν έξήτασεν ό Βερναρδάκης. Ό Συνέσιος ομα>ς ποιείται 

χρήσιν τήςλέξεως σπέρμα, καθ’ ήν έννοιαν έχει ό Βίος, έν €Ύμνω Γξ 595 

κέξ. «άψον δέ σέλας \ καί πνρκαϊάν \ σπέρμα τό βαών ] ανξων εν έμφ \ 

κράτος άώτψ». Πρβ. καί τον αυτόν έν Λίωνι 11, σ. 49 Α «το γάρ ένδο¬ 

θεν σπέρμα δεινός αύξήσαι, καί σ μικρόν σπινθήρα λόγον παραλαβών πνρ- 

καϊάν ολην άνάψαι», καί Έπιστ. 139 «τίς ούτίος, οίος σπινθήρα κεκρνμ- 

μένον καί αγαπώντα λανθάνειν μηχαναις άπάσαις έκκαλέσασθαι καί έξ- 

άψαι καί πυρ λαμπρόν άναδεΐξαι» ; καί Ύμνφ Γ', 559 κέξ. «σόν σπέρμα 

φέρω, | εύηγενέος | σπινθήρα νόου | ές βάθος ύλας [ κατακεκλιμένον», 

καί ΙΙρός Ιϊαιόν. 5, σ. 310 0 «τούς αστρονομικούς σπινθήρας ένόντας σου 

τή ψυχή, τούτους έξάψαι καί επί μέγα άραι, κτλ.». (’Ίδ. τά ύπ’ εμού γε- 

γραμμένα έν Ποιήμ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, Μέρ. Α', σελ. 307-308). 

Ή δέ παρά τφ Συνεσίο.) χρήσις δεικνύει κατά την γνώμην μου, δτι ό 
αυτός ήρμήνευσε τό Όμηρικόν χωρίον έν τφ Βίφ ώς μεταφοράν. Πρβ. 

καί Κοκόνδριον ΚΙιοϋ. Ογ. III, σ. 233 3ρ0η£. 

Βί. 19 «μεταφορά δέ, ήπερ έστιν από τού κυρίους δηλουμένου πράγ¬ 

ματος έψ’ έτερον μετενηνεγμένη κατά την άμψοΐν άνάλογον ομοιότητα, 
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και πολλή έστι καί ποικίλη παρ’ αύτφ’ ο ιόν έστιν *ήκεν άπορρήξας κορυ¬ 

φήν ορεος μεγάλοιο* (* Ομ. ι 481, όπου : ήκε 0’ απορρ.) καί νήσον, τήν 
πέρι πόντος άπείοιτος έστεφάνωται’ (κ 195). ον γάρ λογον έχει κορυφή 

προς άνθρωπον, τούτον καί ή ακρώρεια προς τό όρος* καί δν ό στέφα¬ 

νος προς τούτον, φ περίκειται, τον αυτόν θάλασσα προς νήσον, αλλά τό 

χρήσασθαί τοΐς όμοίοις αντί των κυρίων όνόμασιν ευειδέστερον καί εν¬ 

αργέστερο ν ποιεί τον λόγον». 

Ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τού «κορυφάν όρέων», ώς έχει παρά¬ 

δειγμα ό Βίος έκ τού Όμηρου, καί του ρήματος «.στέφεσδαι», ο>ς έχει τό 
«οτεφανονσΰαι» ό Βίος. "Υμνώ Γ', 48-50 «νυν επί κλεινών | κορυφήν 

όρέων ] ΐ,κέτας εμολον». "Υμνο) Α', 67-70 «υπερούσιος δέ παγά | στέφε¬ 

ται κάλλεϊ παίδων | από κέντρου τε θορόντων | περί κέντρον τε ρυέν- 

των». Ή δέ συμπτωσις αυτή των παραδειγμάτων καί του Συνεσίου καί 

του Βίου δεικνύει, ώς νομίζω, τον αυτόν συγγραφέα. 

Βί. 32 «έστι παρ’ αύτφ καί ή παλιλλογία, έπανάληψις ουσα μέρους 
τίνος λόγου ή πλειόνων λέξεων επαναλαμβανομένου, δ καί άναδίπλωσις 

καλείται* ο ιόν έστι 

τού δ’ έγό) άντίος ειμι, και εί. πνρϊ χεΐρας εοικεν' 

εί πνρί χεΐρας εοικε, μένος δ αΐθίονι σίδηρο) 

("Ομ. Υ 371-372, οπού: τφ δ’ εγώ), ποτέ δέ παρεντιθεμένων άλλων τι- 

νών καί των αυτών πάλιν επαναλαμβανομένου, ώς έν τφ 

άλλ’ ό μέν Αιθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ έόντας, 

Αιθίοπας, τοί διχθά δεδαίαται, έσχατοι άνδρών 

(α 22-23). κτλ.». 

Παραδείγματα έκ τού Συνεσίου φέρω μόνον τάδε: *Ύμνψ Δ', 10 κέξ. 

«άουτορ σοφίας | έλατήρ νούσων, | δώτορ ψυχαις ; άπονου βιοτάς», καί 

80 κέξ. «υμνώ σε, μάκαρ, | καί διά φωνάς, | υμνώ σε, μάκαρ, ' καί διά 

σιγάς». 

Ό Βερναρδάκης έν τφ Προλόγφ τού 7ύ τόμου των Ηθικών Πλου¬ 

τάρχου σ. ΧΕΙΧ-ΕΙΙΙ δπως δείξη τήν οχέσιν τού Πλουτάρχου καί προς 

τά πρότερα κεφάλαια τού Βίου (15-71), παραβάλλει τά λεγάμενα ύπ’ αυ¬ 

τού περί ονοματοποιίας σ. 747 Π προς τά τού 10 κεφαλαίου τού Βίου, 

καί τά περί τού άσννδέτον σ. 1010 Ε προς τά τού 40 κεφαλαίου τού 

Βίου. Έγό) δέ νομίζω ικανά έν τφ παρόντι τά έκ τού Βίου καί τού Συνε¬ 

σίου παραδείγματα τής επαναφοράς, τού όμοιοτελεύτου, της μεταφοράς 

και τής παλιλλογίας, εί καί δύναμαι καί ιών άλλων τρόπων καί σχημά¬ 

των νά καταλέξω παραδείγματα έκ των συγγραμμάτων τού Συνεσίου. 

(Πδ. έν τοΐς έπειτα περί τής καταχρήσεως καί τής συνεκδοχής). 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 297 

Έν τή αρχή τού δευτέρου μέρους τού συγγράμματος Περί τού βίου 

ν/ά τής ποιήσεως Όμήρου λέγεται περί τού ποιητού «"Ομηρον τον ποι¬ 

ητήν χ;.όνω μέν των πλείστων, δυνάμει δέ πάντων πρώτον γενόμενον ει¬ 

κότως άναγινοόσκομεν πρώτον, ωφελούμενοι τα μέγιστα εις τε την φωνήν 

και την διάνοιαν καί την τών πραγμάτων πολνπειρίαν». 

Ό Συνέσιος λέγει περί τού Όμήρου καί τού Στησιχόρου ΓΙερί ένυπν. 

27, σ. 156 Β «ώσπερ Όμηρος καί Στησίχορος τό μέν ήριοϊκόν φϋλον διά 

θις ποιήσεις αυτών έπικυδέστερον έθεσαν καί ημείς ώνάμε&α τού ζήλον 

τής αρετής* κτλ.». 
Βί. 192-193 «τήν δέ περί τούς πολέμους εμπειρίαν, ήν και τακτικήν 

τινες καλούσιν, ή ποίησις πεποικιλμένην μέν πεζομαχίαις, τειχομαχιαις> 

£χι ναυμαχίαις... πολλά δέ καί στρατηγικά περιέχουσαν, ώ ν ολίγα παρα- 

θέσθαι άξιον. έν γάρ ταις παρατάξεσιν άε/. χρή προτετάγβαι τό ιππικόν 

καί επεσϋαι τό πεζόν καί τούτο δείκνυσιν ούτως 

ίππήας μέν πρώτα συν ΐπποισιν καί όχεσφι, 

πεζούς δ’ έξόπιθεν στήσας πολέας τε καί έσθλούς 

(Όμ. Λ 297—298, όπου: εξόπιϋε καί στήσεν). καί τό είναι έν τοΐς στρα- 

τιώταις ηγεμόνας κατά τάξεις 

έ'πτ’ έσαν ηγεμόνες φυλάκων, εκατόν δέ έκαστη) 

κούροι άμ’ εστειχον δολίχ’ έγχεα χερσίν έχοντες 

(I 85—86, δπου: αμα στεΐχον). καί τών ηγεμόνων τούς μέν προαγωνίζε- 

σθαι έν τοΐς πρώτοις τεταγμένους, τούς δέ κατόπιν γενυιιένους έπείγειν 

τούς λειπομένους προς τήν μάχην 

οί δ’άμφ’Ί δομενήα δαΐφρονα θωρήσσοντο* 

Ηδομενεύς μέν ένί προμάχοις συΐ εικελος αλκήν, 

Μηριόνης δ’άρα οι πυμάτας ώτρυνε φάλαγγας 

(Δ 252—254). Ό Συνέσιος ποιείται λόγον περί τών στρατιωτικών Περί 

βασιλ. 13, σ. 12 Β κέξ. καί 14 1» κέξ. "Οτι καί ενταύθα γίνεται μνεία πρώ¬ 

τον τού ιππικού καί έπειτα τού πεζού, δεικνυουσι τά χωρία «ό δέ λόγος 
βαδίζων εξάγει τον βασιλέα τών βασιλείων καί μετά τούς φίλους τοΐς 

στρατιό)ταις δίδωσι... εξεταστήν άνδρών καί ίππων καί οπλών ποιεί, 

ένθα καί ίππεΐ αννιππενσει, καί πεζώ σννϋενσεΐται, κτλ.» σ. 12 ΒΟ), καί 
«καί τινας τού πρεσβυτικού συν έπιγνώσει καλέσαιτε καί προτρέψαι, τούς 

έν τελεί λέγω καθ’ έκαστον ιππικόν τε καί πεζικόν σύστημα» (σ. 13 ΒΟ) 

Περί δέ «τού είναι έν τοΐς στρατιώταις ηγεμόνας κατά τάξεις», ώς λέγε¬ 

ται έν τφ Βίφ, φέρεται καί παρά τφ Συνεσίφ (σ. 13 Β) «ού γάρ τοι σμικρόν 

έν χρεία δορός όνομάσαι μέν στρατηγόν, δνομάσαι δέ υποστράτηγον καί 

ίλάρχην καί ταγματάρχην καί σημαιοφόρον, εί. τύχοι, καί τινας... καλέσαι 
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κτλ.» (Ιδ. ανωτέρω). ΙΙερι δέ τής προτροπής προ; τό μάχεσθαι λέγει δ 2ννέ- 

σιος μετά τάς μνημονευθείσας λέξεις «ιππικόν τε καί πεζικόν σύστημα» 

τά εξής. « Ομηρος μέν γάρ τινα θεών παραστήσας τή μάχη των * Αχαιών 
πληγή σκήπτρου φησίν αυτόν πιμπλάναι τούς νέους μένεος κρατεοοΐο ό) 
τήν τε ψυχήν 

μάλλον έφωρμήσθαι πολεμίζειν ήδέ μάχεσθαι, 

(Ν 74 οπού: έφορμαται) καί μηδέ τό) πόδε μηδέ τό) χεΐρε άτρέμας έ'χειν 
άνέχεσθαι* τό γάρ 

μαιμώωσι δ’ένερθε πόδες καί χεΐρες ΰπερθεν 

(λΤ 75) μττουσίν εστιν αύτοκέλευστοι περί τά έργα τής μάχης, έμοί δέ 

ταύτό τούτο άν ποιήσαι καί βασιλεύς όνομαστί καλέσας, καί τον άπερι- 

σάλπιστόν τε άν είς φιλοτιμίαν έγείραι καί τον άγωνιστήν άν έπιθήξαι' 

πας γάρ έθέλει πονειν υπό μάρτυρι τω βασιλεί». Ό θεός, περί ου λέγει 
ο Συνέσιος, είνε ο ΙΙοοειδών, δστις «Αίαντε πρώτω προσέφη» (Ν 46) 

καί «η καί σκηπανιω... | άμφοτέρω κεκοπό>ς πλήσεν μένεος κρατεροίο» 

(αυτόθι 59 60, οπερ έχει ό Συνέσιος «πληγή σκήπτρου αυτόν πιμπλάναι 
τούς νέους μένεος κρατεροΐο»). 

Έν συνεχεία δέ άπαντά παρά τφ Συνεσίω (σ. 13 Ό κέξ.) «δ τοι ποιη¬ 

τής ούτως έοικε κρίνειν, πάμμεγα όφελος είναι βασιλεί καί εΐρηνικφ καί 

πολεμικφ* υς αυτό που τούτο πρώτον κατανοήσας, ότι πλείστην έχει ροπήν 

είς ευψυχίαν άνδρών τό μηδέ τούς αγελαίους άγνοεΐσθαι τώ βασιλεί, 

ούκ ονόματι μόνον καλούντα τούς στρατιώτας πεποίηκεν Άγαμέμνονα, 

άλλ’ ούτος αύτφ τον αδελφόν νουθετεί προς τή προσηγορίρ. πατρόϋεν καί 

εκ γενετής άνωθεν ονομάζβιν άνδρα έκαστον, καί πάντας κνδαίνειν μηδέ 
μεγαλίζεσϋαι. καί τό κυδαίνειν δέ αύ εύ λέγει ν έστίν, εϊ τά) τι αγαθόν ή 

πραχθέν ή εύτυχηθέν συνηπίστατο όράς Όμηρον; έγκωμιαστήν ποιεί τον 
βασιλέα δημοτου κτλ.». Οι στίχοι τού Όμηρου, είς ούς άναφέρεται ό Συνέ¬ 

σιος, είνε Κ 64 κέξ. 

τον δ’αύτε προσέειπεν άναξ άνδρών * Αγαμέμνων* 

<>7 φθέγγεο δ’, ή κεν ίησθα, καί έγρήγορθαι άνωχθι, 
πατρόθεν έκ γενεής ονομάζουν άνδρα έκαστον, 

πάντας κυδαίνων* μηδέ μεγαλίζεο θυμφ, ' 

άλλ α καί αυτοί περ πονεώμεθα* κτλ. 

Κατέλεςα πάντα ταύτα, ινα προς τοΐς άλλοις καταστήσωσι φανεράς 

τάς Όμηρικάς μελετάς τού Συνεσίου, πώς ούτος ευκαίρους ποιείται χρή- 

οιν Όμηρικών στίχων καί ερμηνεύει έκάστοτε τά τού ποιητού, ώς ενταύθα 

τό κυδαίνειν διά τού εν λέγειν. Έν σχολίοις του 69 στίχου φέρεται ; 

«άνακτώμενος καί προτρεπόμενος τή ιδία ένεργεία», άλλ’ έν ένί κώδικι 
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χον Συνεσίου άνωθεν τού κυδαίνειν είνε γεγραμμενη η λέςι.ς επαινειν, 

ήτις είνε έρμηνεία τού εύ λέγειν. Παρατηρητέον δέ, καί ότι η ρήσις τού 
Συνεσίου περί του Όμηρου «ως αυτό που τούτο πρώτον κατανοήσας» 

είνε παραπλήσια πρός τινας άπαντώσας έν τφ Βίο), οίον 2ι «ίδωμεν... 

εϊ καί ταυτα πρώτος Όμηρος υπέδειξε», 37 «καί τούτο δέ πρώτος Ομη- 

ρος έποίησεν», 1.12 «θεούς είναι πάντες οΐ γε όρθώς φρονούντες νομί¬ 

ζει, καί πρώτος Όμηρος*, 124 «καί τούτο δ’ Όμηρος πρώτο; έδή- 

λωσε», 161 «έν τή ρητορική τέχνη, ής εντός Όμηρος πρώτος γέγονεν», 

176 «πρώτος τοίνυνΌμηρος καί τά τής πολιτείας διεΐλεν», 191 «καί τά 

πολυανδρία δέ πρώτος ήγειρε» κτλ. Λέγει δέ ό Συνέσιος καί Αιγ. Β , 2, 

σ. 120 Π «Όμηρόν τε οιμαι τούτο πρώτον * Ελλήνων κατανοηοαντα κτλ.», 

ίσως δέ καί έν τω μνημονευθέντι χωρίιο Περί βασ. 13, σ. 13 Ό γρα- 

πτέον εινε «... τούτο πρώτος κατανοήσας» αντί τού «τούτο πρώτον...». 

Πρβ. καί ’Λθήν. ς', σ. 236 ο ά «πρώτος "Ομηρος, (υς τινές φασιν, είσ- 

ήγαγε παρά σίτον κτλ ». 
Βί 213 «άλλα καί όταν τοιούτου τίνος έπιανησθή, έπικρΰπτειν μάλ¬ 

λον ή όνειδίζειν πειράται τό αμάρτημα, ως έπί τής Κλυταιμνήστρας πε- 

ποίηκε. φησί γάρ ότι 'φρεσί κέχρητ’άγαθήσιν’ τό πρότερον, έως παρόντα 
είχε τον άοιδον υπό τού Άγαμεμνονος επισταθεντα, όπως αυτή τα άριστα, 

παραινή* τούτον δ’ έκποδών ό Αϊγισθος θέμενος παρέπεισεν αυτήν εξα- 

μαρτάνειν» (Όμ. γ 266 κέξ.). 
Ό Συνέσιος ποιείται λόγον περί τού άοιδού τούτου εν Ψαλ. εγκ. 23, 

σ. 86 Ο «οιμαι δέ έγώ καί τον άοιδόν, όν Αγαμέμνων τή Κλυταιμνήστρα 

μελεδωνόν άπολέλοιπε (άλλη γραφή: καταλέλοιπε) τού καθ ήμάς είναι 
γένους* κομήτη γάρ ούκ άν ποτέ γυναίου εκ διαβεβλημενης οικίας επι- 

στευσε». Πρβ. Άθήν. Αλ σ. 14 ί> «σώφρον δέ τι ήν τό τών άοιδών γένος 
καί φιλοσόφων (ίσως γρ. φιλόσοφον) διάθεσιν επεχον. Αγαμέμνων γούν 

τον άοιδόν καταλείπει τή Κλυταιμνήστρα φύλακα καί παραινετήρα τινα* 

ός πρ(7)τον μέν αρετήν γυναικών διερχομενυς ένεβαλλέ τινα φιλοτιμίαν 

εις καλοκαγαθίαν, εϊ,τα διατριβήν παρέχων ήδειαν άπεπλάνα τήν διάνοιαν 

φαύλων επινοίων, διό Αϊγισθος ου πρότερον διέφθειρε τήν γυναίκα πριν 

τον άοιδόν άποκτειναι έν νήσου έρημη». 

9'Αξιόν παρατηρήσεως είνε, ότι 6 Αθηναίος λέγει «Αγαμέμνων γονν 

τον άοιδον καταλείπει τή Κλυταιμνήστρα φύλακα ...», ό δέ Συνέσιος 
«... τον άοιδόν, ον 3Αγαμέμνων τή Κλυταιμνήστρα μελεδωνόν άπολέλοιπε», 

άλλ’ άπαντα καί γραφή, ώς ειπον, «καταλέλοιπε», ητις συμφωνεί μετά της 
γραφής «καταλείπει» τού Αθηναίου, όν, ώς φαίνεται, άντέγραψεν ό Συ¬ 

νέσιος, άλλ’ αντί τών λέξεων «φύλακα καί παραινετήρα» έγραψε «μελε¬ 

δωνόν» (πρβ. Ήσύχ. «μελεδωνενς' φνλαξ»). 

Ή ρηθείσα δμοιότης τών χωρίο)ν τού Αθηναίου καί τού Συνεσίου 
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μοι παρέχει αφορμήν νά έξετάσιο τάς ομοιότητας και άλλων τινών χωρίων 

των συγγραφέων τούτων και προσέτι του Αθηναίου και του Βίου, εξ βν 

θά καταστή φανερόν, ότι ό συγγραφεύς του Βίου έλαβεν έν τισι πρό 
οφθαλμών τον Άθήναιον τον μετά τον Πλούταρχον ζήσαντα. Επειδή 5’ 

υπάρχει έν τισι συμφωνία Αθηναίου καί Συνεσίου, δυνάμεθα νά εικάσω- 

μεν, ότι ό Συνέσιος έλαβε καί τάλλα όμοια χωρία παρά του Αθηναίου 

έν τή συγγραφή του Βίου. Έχω δέ νά παρατηρήσω, ότι τά παραπλήσια 
χωρία τού Αθηναίου, τού Συνεσίου καί τού Βίου ούτε ο Βερναρδάκης 

έξήτασεν έν τοΐς προλεγομένοις τού Ζ τόμου τής έκδόσειυς των Ηθικών 

τού Πλουτάρχου, ώς είπον, ούτε οί τελευταίοι έκδόται τού Αθηναίου 
Κ&ίΒοΙ καί Ο ιι Ηοΐί. 

Παρά τώ Άθηναίω Α', σ. 10 ο κέξ. φέρεται «οΐδε δέ ύ Όμηρος καί 
το ωφέλιμον καί τό σΰμμ.ετρον τού οίνου, <έν> οίς τον χανδόν ελκοντα 
αυτόν βλάπτεσθαί φησι (φ 294). καί κράσεων δέ γένη διάφορα έπΐστα- 

ται... άλλ’εκείνος τω μέν Μαχάονι μετ'αλφίτου καί τυρού δέδωκε τον 

οίνον, τον δ' Όδυσσέα ποιεί συνάπτοντα την από των αιτίων καί οίνου 
ωφέλειαν* 

ός δέ κ’ άνήρ οίνοι,ο κορεσσάμενος καί έδιοδής (Τ 107). 

.... τής δέ μέθης κατατρέχουν 6 ποιητής τον τηλικούτον Κύκλωπα 

υπό μικρού σώματος διά ταύτην άπολλύμενον παρίστησι (ι 045 κέξ.) καί 
Εύρυτίωνα τον Κένταυρον (φ 295)* τούς τε παρά Κίρκη λέοντας ποιεί 

καί λύκους ταίς ήδοναΐς έπακολουθήσαντας. τον δέ Όδυσσέα σώζει τφ 
Έρμου λόγω πεισθέντα’ διό καί απαθής γίνεται (κ 210 κέξ,). κτλ.». 

Ό Συνέσιος λέγει Αίγ. Α', 2, σ. 90 Ό «άλλ’ονδε χανδόν ποτέ ’Οσιρις 

επιεν», ώς έχει ό Αθηναίος «τον χανδόν ελκοντα αυτόν» κατά τον Όμη¬ 

ρον φ 294 «οίνος... ός αν μιν χανδόν ελη», οστις στίχος όλος μετά τού 

προηγουμένου παρατίθεται καί έν τφ Βίο) 200 «οΐδε δέ καί οίνου χρή- 

σεως διαφοράς, ότι ό μέν πολύς ποθείς βλαβερός, ο δέ μέτριος ωφέλιμος, 

τύ μέν ούτως 

οίνος σε τρώει μελιηδής, ός τε καί άλλους 
βλάπτει, ός άν μιν χανδόν έλη μηδ’ αίσιμα πίνη* 

τό δ’έκείνως 

άνδρί δέ κεκμηώτι μένος μέγα οίνος άέξει 

(Ζ 201)». Παρατίθεμαι δέ καί τά εξής (έν συνεχεία, όπως παραβληθώσι 
προς τά παρ' Άθηναίω άπαντώντα) «καί ότι δυνάμειος ποιητικός 

ος δέ κ’ άνήρ οΐνοιο κορεσσάμενος καί έδωδής 

άνδράσι δυσμενεεσσι πανημέριος πόλε μίξη, 
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θαρσ,,λέον νΰ οί [Βί. τοι] ήτορ ένί φρεσίν, ουδέ τι γυία 

πριν κάμνει, πριν πάντας ερωήσαι πολέμοιο 

/-μ μ;7—170). καί τον μέν ήδύν εις τάς φιλοφροσυνας παραλαμβάνει 

ώς φάτο* Ποντόνοος δέ μελίφρονα οίνον έκίρνα 

(η 182. Γίρβ. Άθήν. Α', 13 ο=η 179. 183). τον δέ σφοδρόν καί καρωτι- 

κόν τώ Κύκλωπι ό Όδυσσεύς παρατίθησι, τον δέ στύφοντα προς ιασιν 
ουτος γάρ έστιν ό Πράμνειος, δν τώ Μαχάονι τετρωμένφ δίδωσιν». 

(Πρβ. Άθ ή ναι ον Α', 10 π1> «... Νέπτορα πεποίηκε Μαχάονι τω ίατρφ 
τετρωμέ νφ τον δεξιόν ωμόν προσφέροντα οίνον ταις φλεγμοναίς έναντι- 

ώτατον οντα, καί τούτον ΙΤράμνειον, κτλ.» Λ 037 κέξ. Πρβ. έ'τι καί Λ- 

θήν. ΙΛ', σ 492-493 καί περί Νέστορος καί Μαχάονος). 

Προς δέ τάλλα υπό τού Αθηναίου λεγάμενα περί Κίρκης κλπ , περί 

τού Όδυσσέως καί τού Έρμου πρβ. Βί. 120 «και τό μεταβάλλειν δέ τούν 
εταίρους τού Όδυσσέως εις σύας καί τοιαύτα ζφα τούτο αίνίττεταμ οτι 
τών αφρόνων ανθρώπων αί ψυχαί μεταλλάττουσιν εις είδη σωμάτων 

θηριωδών, έμπεσοΰοαι εις την τού παντός εγκύκλιον περιφοράν, ήν Κίρ¬ 

κη ν προσαγορεύει καί κατά ιό είκός Έλίου παιδα υποτίθεται οίκούσαν 
έν τή Αίαίη νήσφ* ταύτην δ’από τού αίάζειν κα.ί όδύρεσθαι τούς αν¬ 

θρώπους επί τοίς θανάτοις κέκληκεν 6 δ* έμφρων άνήρ, αυτός ό Όδυσ¬ 

σεύς, ούκ έπαθε την τοιαύτην μεταβολήν παρά τού Έρμου, τουτέοτι τού 

λόγου, τό απαθές λαβών». 
Ό Βερναρδάκης έν τοΐς προλεγομένοις τού Ζ' τόμου τών 'Πθικιην 

τού Πλουτάρχου σ. ΧΕΙ έξήτασε την σχέσιν τού 125 καί τού 129 κεφα¬ 

λαίου τού Βίου προς τον Πλούταρχον περί τών ψυχών, (σ. 505 ά) «ών αί 

μεν πάλιν καI πάλιν κολασΰεϊσαι την προοηκονοαν εξιν και διάϋεοιν άνα- 

λαμβάνονοι, τάς δ’αύθις *ίς σώματα ζώων έξήνεγκε βιαιότης άμαθείας καί 

φιληδονίας ήλος», καί σ. 5ό7 0 «έσχατα δ’ ορώντος αυτού τάς έπι δεντέ- 

ραν γόνεαιν τρεπομένας ψνχός εις τε ζώα παντοδαπα καμπτομένας βία 
καί μετασχηματιζομένας υπό τών ταΰτα δημιουργούντων... δ πως εψαρ- 

μόσειεν ετεροις ηϋεοι και βίοις* έν ταύταις φανήναι την Νέρωνος ψυχήν 

κτλ.». ΙΙρβ. σ. 379 ί. 998 οά κέξ. Ότι δέ δ Πλούταρχος ήδυνήθη την αλ¬ 

ληγορίαν ταύτην νά παραστήση έκ τών Όμηρικών στίχων κ 239 240, 

287 κέξ., λέγει ό Βερναρδάκης ότι ίκανώς δεικνύουσι τά χωρία τού Πλου¬ 

τάρχου σ. 139 α, 1004 π. Τυχαίον δέ νομίζει τό ότι ελλείπει παρ’ αύτφ ή 

άλληγορική ερμηνεία τής Κίρκης 
Αλλά παραπλήσια περί τών ψυχών άπαντώσι καί παρά τφ Συνεσίφ 

Περί Ένυπν. 8, σ. 137 Β «καχαβαίνει γε τοι μεχ,ρι ζώων, οίς ούκέτι πά- 

οεοτι νους ουδέ έστιν όχημα θειοτέρας ψυχής... καϋαίοεται γε τυι και 

εν άλόγοις ώς εΐοφρέϊοϋαί τε κρεΐττον’ γένι) τε όλα δαιμόνων ουσίωται τ η 
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τοιαύτη ζωή... εΐδωλικά τε δντα κτλ.», και 9 σ. 137 Ό «τό γέ τοι πνεύμα 

τοιίτο το ψυχικόν, ο και πνευματικήν ψυχήν προσηγόρευσαν οι εύδαίμόΙ 

νες, καί θεός καί δα ίμιαν παντοδαπός καί εϊδουλον γίνεται, καί τάς ποιναΜ 

Ιν τούτα) τίνει ψυχή κτλ.», καί «ή φιλοσοφία συντίθεται παρασκευάς έίνμβ 

δευτέρων βίων τους πρώτους», καί σ. 138 Α (μετά την ερμηνείαν του" 

Ηρακλείτειου «αυγή ξηρή ψυχή σοφή» ή «σοφωτάτη») «κάκεΐ μέν κακόΆ 

δαίμων τε και ποιναΐος δ βίος' εξεστι δε χρόνφ καί πόνορ καί βίοις άλλοι Μ 

καΰηραμένην άναδνναι κτλ.». 5'Αξιόν δέ άναγνώσεως εινε καί τό δέκατον 
κεφάλαιον, ουτινος έν τελεί γίνεται άλληγορική ερμηνεία των δυο πίθω# 

των κατακειμένων «έν Διός ούδει» καθ’"Ομηρον Ω 527 κέξ. (περί ών καί 
αλλαχού λεγει ο Συνεσιος), «και προβάλλει βίους ούκ απ’ άμφοΐν έτι των 
πίθων, οΰς "Ομηρος άπορρήτως αίνίττεται μερίδας είναι δυο· τής όλης! 

καί Ζευς αύτφ κατ’ εκείνο των επών θεός ύλάρχιός έστι, του διττού τής 

ειμαρμένης διανομευς κτλ.». (Περί των αρχαίων καί των Βυζαντιακων! 

συγγραφέων, παρ’ οίς γίνεται μνεία των δυο τούτων πίθου ν τού Διός ΐδ. 
ΚτΜΐΐ£βν έν τή έκδόσει τού Συνεσίου, τόμ. Α', σ. 334, σημ. 33.) 

ΙΙερί δέ τού Έρμου ώς Χόγον παρά τω Πλουτάρχου έν σχέσει πρός τα! 

έν τω Βίφ 102 καί 106 φερόμενα διέλαβεν ό Βερναρδάκης έν σ. XXXVII;! 

Άλλ, ώς ειπον έν τοίς έμπροσθεν, ήγνόησε τά λεγάμενα υπό τού 

Αθηναίου Α', σ. 10 οί, άτινα κατέλεξα άνωτέροη καί μάλιστα τό χωρίον 

«τους τε παρά Κίρκη λέοντας ποιεί καί λύκους ταΐς ήδοναΐς έπακολονϋψ 
σαντας' τον δε Οδυσσέα οφζει τφ Έρμου λόγφ πεισϋέντα' διό κάϊ άπα&ης 

γίνεται». Πρβ. τά τού Βίου 126 «6 6’ έμφρων άνήρ, αυτός ο Όδυσσενς, 

ούκ έπαθε τήν τοιαύτην μεταβολήν παρά τον Έρμου, τουτέοτι τον λόγον, 

τό απαθές λαβών», άτινα δεικνύουσιν, δτι ό συγγραφεύς τού Βίου είχε § 

προ οφθαλμών τον Άθήναιον. Περί δέ τού Έρμού γίνεται λόγος καί υπό 

τού Συνεσίου Αίγ. Α, σ. 101 ΒΟ «τον Έρμήν, Αιγύπτιοι διπλήν ποιούμεν 

την ιδέαν τού δαιμονος, νεον ίστάντες παρά πρεσβύτη άξιούντες, ειπερ | 

τις ημών μέλλει καλώς εφορεύσειν, έννουν τε είναι καί άλκιμον, κτλ.», 

καί Έπιστ. 101 καί 158 «'Έρμου Χογίον τύπον». 

Αλλη συμφουνία χωρίων τού Αθηναίου καί τού Συνεσίου, έν οίς· 
μνημονεύεται ό αυτός στίχος τού Όμηρου Ω 262 εινε-: Άθήν. Α', σ. 9ο : 

«Πρίαμος δε παρά τφ ποιητή καί ονειδίζει τοΐς υίοϊς άναλίσκουσι τά μή . 
νενομισμένα 

άρνών ήδ’έρίφων έπιδήμιοι άρπακτήρες». 

Συνεσ. Επιστ. 104, σ. 702 Πετοΐι. «ήσαν δ’ούτοι των έπ’ούδενί χρηστφ 

πάλαι παρατρεφομενων αύτφ, κομήται καί ούτοι καί ούδέν υγιές, 

άρνών ήδ’έρίφων έπιδήμιοι άρπακτήρες 

καί νή τούς θεούς έστιν δπη καί γυναικών». 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 303 

Παρά τφ Άθηναίφ Αή σ. 16 α άπαντά «έχρώντο δέ και αύλοις καί 
ΙυοιγζίΛ' < οίζ> ήρουες. ό γούν Αγαμέμνων αυλών συριγγών τ’ ένοπην 

%ίθύει» (Όμ. Κ 13). Καί έν τφ Βίφ παραπλησίως λέγεται 147 «καί έν 

ίτολέμφ ιαν?Μ)ν ουρίγγων τ* ένοπην άκονεοϋαι λέγει». Έτι δ’έν τφ αυτφ 
χεφαλαίφ τού Βίου φέρεται «άλλοτε δ’ έν ταϊς ενωχίαις τήν κιθάραν πα- 

ραλαμβάνει, ώς καί παρά τοις μνηστήρσι 

φόρμιγξ, ήν άρα δαιτί θεοί ποίησαν έταίρην.». 

Τα αυτά περίπου άναγινώσκονται καί παρά τφ Άθηναίφ ΙΔ', σ. 627 £ 

«οθεν έοικεν καί "Ομηρος διατηρών τήν άρχαίαν των Ελλήνων κατάστα- 

σιν λέγει ν 

φόρμιγγός θ’, ήν δαιτί θεοί ποίησαν έταίρην, 

ψς καί τοΐς εύωχ,ονμένοις χρησίμης ούσης τής τέχνης, κτλ.». ΓΙαρατηρητέον 

δέ, δα παρά τφ Όμήρφ φέρεται έν μέν υ 270—271 «έν δέ τε φόρμιγξ | 

ήπύει, ήν άρα δαιτί κτλ.», έν δέ θ 99 «φόρμιγγός θ’, ή δαιτί συνήορός έστι 

θαλείη». 

Ό Βερναρδάκης έν τφ προλόγω σ. ΧΕ γράφει «ιιεηιιο ρτοτευε άχδ- 

δοιιΐίαηΐ 5θά ςαοάαηι ηιοάο οοηιραΓαη ροεκαη! ίΤα^πιίηα ηιίΕεάαιπ 

(νίϋ&ε).. . ο&ρ. 147 οιιηι (Ρίχιίαιχίιί) ρ. 712 ί. 745 ά. 1029 ο». 

Τό πρώτον των Πλουταρχείων χωρίον εινε Συμπ. προβλ. Ζ', 8, 4, σ. 

712 Ρ εχον ούτως «άλλ’ η γε κιϋάρα πάλαι που καί καθ’ α Ομηρον έτι τοις 
χρόνοις γνώριμη της δαιτός έστι, κτλ.». Ή παραβολή τού χωρίου τούτου 

πρός τά τού Βίου καί τού Αθηναίου δεικνύει τήν μείζονα ομοιότητα τών 
δύο τελευταίων. Τό δέ δεύτερον χουρίον τού Πλουτάρχου εινε Συμπ. προβλ. 

Θ', 14, 6, σ, 745 Ό «αϊ γε μέν δή Όμηρου Σειρήνες ού κατά λόγον ημάς 
τφ μύθο; φοβούσιν, άλλ’ εκείνος όρθώς ήνίττετο τήν τής μουσικής αυτών 
δύναμιν ούκ άπάνθρουπον ούδ’ όλέθριον ούσαν κτλ.». Τό δέ τρίτον χουρίον 

τού Πλουτάρχου εινε Περί τής έν Τιμαίφ ψυχογονίας 32, σ. 1029 0 «ό δέ 

Πλάτων δήλός έστιν επί τό οξύ προσλαμβάνουν* λέγει γάρ έν τή Πολιτεία 
(σ. 617 Β) 'τών δκτόυ σφαιρών έκάστην περιφέρειν, ειτ’επ’αυτή Σειρήνα 

βεβηκυΐαν* αδειν δέ πάσας ένα τόνον ίείσας, έκ δε πασών κεράννυσϋαι 

μίαν αρμονίαν . αύται δ’ άνιέμεναι τά θεΐα εΐρουσι καί κατάδουσι τής ιεράς 

περιόδου καί χορείας οκτάχορδον έμμέλειαν* κτλ.». 'Ωςδέ τις βλέπει, τά δύο 

ταύτα χουρία τού Πλουτάρχου ή τινα ή ούδεμίαν έ'χουσι σχέσιν πρός τά 
λεγάμενα έν τφ 147 κεφαλαίο; τού Βίου, πλήν τής ρήσεως «έκ δέ πασών 

κεράννυσθαι μίαν αρμονίαν». 

Σημειωτέον δέ πρός τούτοις, 8τι ό Πλούταρχος δεν μνημονεύει αύ- 

ταις λέξεσι τό Πλατωνικόν χουρίον, αλλά μετά παραλλαγών. Ό Πλάτουν 

λέγει «έκ παστόν δέ οκτώ ονατδν μίαν αρμονίαν ξυμφωνεϊν», ό δέ Πλού¬ 

ταρχος «έκ δε πασών κεράννυσΰαι μίαν αρμονίαν», 
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Έν τψ 147 κεφαλαίω του Βίου φέρεται προς τοΐς «λλοις «τήν 

μουσικήν οίκειοτάτη ν οΰσαν τη ψυχή, καθότι έοτίν αρμονία κεκραμένη || 

διαφόρων αρχών, κτλ.». Ό Συνέσιος λέγει Ύμνψ Θ',35 κέξ. «αιθήρ 

γελασσας, | σοφός αρμονίας πατήρ, \ εξ έπτατόνου λύρας \ έκεράσσατο^ 

μουσικόν | επινίκιον ές μέλος». Ή ρήσις «αρμονίας πατήρ έκεράοσμΜ 

μουσικόν» συμφωνεί μετά τής έν τφ 147 κεφαλαία) του Βίου καί μετά τής 
τού Πλουταρχείου χωρίου σ. 1029 Ο. Άλλ’ ώς εΐπον ήδη, ό Πλούταρχος· 

έχει προ οφθαλμών τό χωρίο ν τής Πολιτείας τού Πλάτωνος καί λέγει περί 

«οκταχορόον εμμελειας», ό δε Συνεσιος λέγει «εξ έπτατόνου λύρας», καί 6 " 

μέν Πλούταρχος αντί χορδών έχει τάς κατά τον Πλατιώνα Σειρήνας, ό δ|I 

Συνέσιος τάς χορδάς τής λύρας ή κιθάρας ή φόρμιγγος, ώς εννοεί καί Ρ 

Βίος 'Όθεν τό χωρίον τού Βίου συμφωνεί μάλλον προς τό τού Συνεσίου 
ή προς τό τού Πλουτάρχου. "Άλλως (V έν τφ Βίφ ώς καί παρά τφ Άθη- 

ναίω μνημονεύεται ή παρά τφ Όμήρφ φόρμιγξ, τής δέ λέξεως ταύτης 

ποιείται χρήσιν 6 Συνέσιος, οίον Ύμνφ Α', 1 «αγεμοι λίγεια φόρμιγξ»*: 

καί 71 «μένε μοι, θρασεία φόρμιγξ» (ΐδ. τά γεγραμμένα ύπ’ εμού έν 
ΓΙοιήμ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, Μέρ. Α', σ. 347—348). 

Λέγει δέ ό Συνέσιος καί Περί ένυπν. 3, σ. 133 Α «... ώσπερ ή λύρα! 

σύστημα φθόγγων έστίν άντιφώνονντε καί συμφωνούν* τό δέ εξ αντικειμέ¬ 

νων έν, αρμονία, καί λύρας καί κόσμον» έν σχέσει καί προς τήν γνωστήν ■ 

Ηρακλείτειου ρήσιν. Έν παρόδφ δέ παρατηρώ, δτι καλόν εινε νά συλ- ; 

λεχθώ)σι καί τά εις τήν μουσικήν άναφερόμενα χωρία τού Συνεσίου καί νά 1 

παραβληθώσι. προς τά ύπ’ άλλων εΐρημένα. Φέρω έν παράδειγμα. Έν τφ I 

αύτφ συγγράμματι 3, σ. 132 Π λέγει ό Συνέσιος «ώσπερ ό την υπάτην ■: 
ψηλας ον τήν παρ’ αυτήν, τήν έπόγδοον, αλλά τήν έπιτρίτην καί την νήΆ 

την έκίνησε». Γίρβ. Ψευδαριστοτ. ΙΙροβλ 21 «διατί, εάν τις ψηλας την | 
νητην έπιλάβη, η υπάτη μόνη δοκέϊν άντ?]χεΐν» ; Ό ]α 11 έν Μιΐδ* δοτίρϋ, %τ. 

σ. 91 δεν παραβάλλει τον Συνέσιον. ■’ 

Βί. 20ο «φανερός δ’ έστί καί την λιτήν δίαιταν υγιεινήν ύπολαμβάνων* 

πεποιηκε γαρ τους ηρωας οπτοϊς κρεασι χρωμένονς, περιελών την περί τά - 

βρώματα περιεργίαν. κτλ.». Ό Αθηναίος λέγει Α', σ. 8 £ περί τού "Ομή¬ 

ρου «απλήν ονγ άποδέδωκε τήν δίαιταν πάσι. .. . <Άέγων ... 

δαιτρός δέ κρειών πίνακας παρέθηκεν άείρας 

καί τούτων οπτών καί ώς επί τό πολύ βοείσνν», καί σ. 9 α «καί Νέστορι δ' 
ήδη γηραιφ όντι καί Φοινίκι κρέας οπτόν δίδω σι ν, άφιστών ημάς των άτα¬ 

κτων επιθυμιών», καί σ. 9 ο «καί τούς μνηστήρας δέ ΰβριστάς όντας καί’- 

πρός ηδονάς α νείμε νους ούτε ιχθύς έσθίοντας ποιεί ούτε όρνιθας ο ύτε ψ 

μέλι πηκτά, περί ελοον παντϊ σΰένει τάς μαγειρικός μαγγανείας κτλ.», καί σ. 

9 εί «καί θεοις δε απλήν άποδίδωσι δίαιταν νέκταρ καί αμβροσίαν, καί 

Συνεσίου ΪΙερί Όμηρου κτλ. 305 

τούς ανθρώπους δέ ποιεί τιμώντας αυτούς από τής διαίτης, αφελών λιβα¬ 

νωτόν καί σμύρναν καί στεφάνους καί τήν περί ταύτα τρυφήν, καί τής 

απλή; δέ ταύτης διαίτης ούκ άπληστο)ς άπολαύοντας παρίστηοιν, άλλ] ώς 

οί κρότιστοί των ιατρών, αφαιρεί τάς πλησμονάς», καί σ. 18 ά «ές το πρε- 

χον δέ Όμηρος αφορώ)ν τους ηρωας ού παρήγαγεν άλλο τι δαιννμένονς 

ή κρέα κτλ.». 
Ό Πλούταρχος έ'γραψεν «"Υγιεινά παραγγέλματα». Άλλα προς τά έν 

τώ Βίω εΐρημένα συμφωνεί 6 Συνέσιος Έπιστ. 115 (Θεοδώρφ ΐατρφ) λέ- 

γων: «άγα&όν αναγκαίοι1 ή όλιγοσιτία, ήν έτερος μέν άν τις καί σκιόψειε, 

σοί δ’ού θέμις "Ιπποκράτην αύχούντι, δς άφορίζων έφη τήν ένδειαν νγι- 

είας .είναι μητέρα». Ότι δέ μνημονεύει τού "Ιπποκράτους 6 Συνέσιος, εινε 

εύλογον, επειδή γράφει προς ιατρόν. 

Μεγίστη όμοιοτης υπάρχει τού Αθηναίου ΙΒ', σ. 513 α κέξ. καί τού 

βίου 150. Παρά τφ Άθηναίω φέρεται «ό δέ παρά τφ*Ομηροι 'Οδνσαενς 

ηγεμών δοκεϊ γεγενήσϋαι Επικουρώ τής πολνϋρνλήτον ηδονής, όσπερ φη- 

σίν (ι 5— Π)1 

ού γάρ έγωγέ τί φημι τέλος χαριέστερον είναι 
ή όταν ευφροσύνη μέν έ'χη κατά δήμον άπαντα, 

δαιτυμυνες δ7 άνά δώματ’ άκουάζωνται άοιδού 

ήμενοι έξείης, παρά δέ πλήθωοι τράπεζαι 
σίτου καί κοεκύν, μέθυ δ7 εκ κρητήρος άφυσσιον 

οίνοχόος παρέχησι καί έγχείη δεπάεσσιν. 

τούτο τί μοι κάλλιστον ένί ψρεσίν εΐδεται είναι. 

ό δέ Μεγακλείδης φησί τον Οδνσσέα καϋομιλονντα τοΐς καιροϊς, υπέρ τού 
δοκειν όμοήθη τοις Φαίαξιν είναι, τό άβροδίάιτον αυτών άσπάζεσΰ>αΐ) 

προπυθόμενον τού Άλκίνου (θ 218—249) 

αΐεί δ? ήμιν διάς τε φίλη κίθαρΐςτε χοροί τε 
εϊματά τ’ έξημοιβά λοετρά τε θερμά καί εύναί. 

μόνως γάρ ούτως φήθη, ών ήλπιζεν μ ή < άν > διαμαρτειν». 

Έν τφ Βίφ 150 κείται «εΐ δέ δει καί των ιδίας τινάς αιρέσεις έλομέ- 

νων μνημονεύσαι, εύροιμεν αν κάκείνους παρ’Όμηρου τάς άφορμάς λα- 

βόντας... έπεί γάρ 6 Όδνσσενς παρ’ Άλκινόφ κατεχόμενος, ήδνπαΰεία 

καί τρυφή κεχρημένρ), προς χάριν αύτφ διαλεγόμενος έφη "ού γάρ έγωγέ 

τίφημι —εΐδεται είναι7 (παρατίθενται οί αυτοί στίχοι τής Όδυσσείας, ώς 
καί παρά τφ Άθηναίω). «τοντοις παραχύλείς καί Επίκουρος τήν ηδονήν 

τέλος ευδαιμονίας ένόμισε. κτλ.». 

Ό Βερναρδάκης έν τφ Προλόγφ σ. ΧΕ γράφει: «Ττιηι οί. οαρ. 150 

ηιεά. άο Ερΐοιιτο οαηι 3ο1ιοΙ. Οάγ55. ι 28». 

Βί. 214 (τέλος) «καί γάρ τών ερωτικών διαϋέσεων καί λόγων Γ/Ομηρος 
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μέν εγκρατώς επεμνηαϋη' ώσπερ ό Ζεύς φησιν... . καί επί τής Ελένης 

ο υ νέμεσις Τρώας τε και έυκνήμιδας * Αχαιούς 
τοιήδ’ «μφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν· 

καί όσα άλλα τοιαϋτα' οι ό’ άλλοι ποιηταί άκρατώς και άαέτρως αλιπκομέ¬ 

νους τώ πάϋει τους ανθρώπους έποίηυαν» 

Ό Αθηναίος Ε', σ. 187 ί, 188 α κέξ (εΐπών πρότεοα τά επιλήψιμα έν | 

τω Συμποσίω του Πλάτωνος καί τού Επικούρου) επιφέρει «άλλα μην ν.αί ? 

τό Εενοφώντος Συμπόσιο ν καίπερ επαινούμενου ούκ έλάττους έχει τού¬ 
των έπιλήψεις. Καλλίας μέν γάρ συνάγει τό συμπόσιον, έπειδήπερ... Αύ- 9 

τό λύκος Παναθήναια έστεφανώθη. καί ευθύς οί κατακλιθέντες τω παιδί 5 

προσέχουσι τον νουν, καί ταύτα τού πατρός παρακαθημένου», μεθ’ά πα- 7;ί 

ρατίθεται τό χωρίον τού Ξενοφωντείου Συμποσίου 1, 9 «ώσπερ γάρ, *§ 

όταν φέγγος εν νυκτί παρή, πάντων προσάγεται τά όμματα, ούτω καί τό 

Αύτολύκου κάλλος πάντων έφέλκεται τάς όψεις έφ’εαυτό. έπειτα των 
παρόντων ούδείς ήν, ός ούκ έπασχέ τι την ψυχήν ύπ’ εκείνου* κτλ.*. 

"Έπειτα δέ λέγει ό Αθηναίος «άλλ*ονχ ''Ομηρος τοιοντόν τι είπειν επε- /Ά 
χείρηοε, καίπερ της Ελένης παρούοης, περί ης τον κάλλους τις των έναν- ΐΜ 

τίων τοιαντ’εΐπεν υπό τής αλήθειας εκνικώμενος (Όμ. Γ 150- 159) 

ού νέμεσις Τρώας καί έυκνήμιδας Αχαιούς 
τοιήδ’άμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν* 

αίνώς άθανάτησι θεήσ’ εις ώπα έοικεν 

είτά φησιν 

άλλα καί ώς, τοίηπερ έοΰσ’έν νηυσί νεέσθω». 

(Άναγνωστέον δέ καί τά εξής υπό τού Αθηναίου είρημένα περί τού υιού 

του Νέστορος καί τού Τηλεμάχου, παρακαθημένης τής Ελένης, έν παρα¬ 

βολή πρύς τά υπό τού Εενοφώντος γεγραμμένα περί τού Σωκράτους έν 
τω Συμποσίφ. Έν τω Βίω μνημονεύονται μόνον οί δύο στίχοι τού Όμη¬ 

ρου Γ 150—157, παρά δέ τω Άθηναίφ οί τέσσαρες στίχοι 150 — 159, 

παρ’ αύτφ δέ ό 150 στίχος έχει, ώς συνήθως φέρεται παρά τω Όμήρψ} .§| 

«ού νέμεσις Τρώας και...», έν δέ τω Βίω «ού νέμεσις Τρώας τε και-»). ή 
Ό Αθηναίος καί έν Α\ 17 ο καί εξής ποιείται λόγον περί των φέρο¬ 

με νων παρ’άλλοις ποιηταις και παρά τφ Όμήρφ : «των ό’ άλλο)ν ποιητών 
ένιοι τάς καθ’ αυτούς πολυτελείας καί ραθυμίας άνεπεμπον ώς ούσας ||| 

καί κατά τά Τροηκά. Αισχύλος γούν άπρεπώς που παράγει μεθύοντας |§ 

τούς "Ελληνας, ώς καί τάς άμίδας άλλήλοις περικαταγνύναι. λέγει γούν 
*όό’ έστίν, ός—πνέουσ’ έμοί’ (Άπ. 171 Ν.). καί Σοφοκλής δέ έν Αχαιών 

συνδείπνφ* *άλλ’ άμφί θυμφ—οσμής ύπο’ (Άπ. 141 Ν.). Εύπολις δε τον 

πρώτον εισηγησάμενον τό τής άμίδος όνομα επιπλήττει λέγων* *μισώ λα- 

■■ 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 

«ιονίζει-Παλαμηδικόν γε τούτο τούξεύρημα καί σοφόν σου’ (I, 350 Κ.). 

3ΐαρ’ 'Ομήρφ δέ οί άριστείς κοσμίως δειπνούσιν εν Άγαμέμνονος... άλλ’ 

ούδ: δτε μνηστήρας εισάγει μεθύοντας, ουδέ τότε τοιαύτην ακοσμίαν εΐσ- 

ήγαγεν, ώς Σοφοκλής καί Αισχύλος πεποιήκασιν, άλλα πόδα βόειον επί 

Χόν Όδυσσέα ριπτόμενον (υ 474)»· 

Ή συμφωνία των εΐρημένων έν τφ Βίω μετά των είρημένων υπό τού 

-Αθηναίου είνε καταφανής. Μόνον οτι έν τφ Βίω γίνεται λόγος περί των 

άλλων ποιητών, οΐτινες «άκρατώς καί άμέτρως άλισκομένους τφ πάθει 

(δηλ. τφ έρωτικφ) τους ανθρώπους έποίησαν». 
Βί 122 «... τό μέν δή των δογμάτων Πυθαγόρου καί Πλάτοινος 

γενναιότατόν Ιστι, τό είναι την ψυχήν αθάνατον, . . . τις ονν τούτο πρώ¬ 

τον άνεφώνηαεν ; "Ομηρος ειπών άλλα τε καί ταύτα 

'ψυχή δ’ έκ ρεθέων πταμένη ’Αίδόσδε βεβήκει’ 

(II 850), κτλ.». 
Ό Αθηναίος λέγει ΙΑ', ο. 507 βί «περί δέ τών έν τοΐς διάλογοι; 

αυτού (δηλ. τού Πλάτωνος) κεκλεμμένων τί αν καί λέγοι τις ; ή μέν γάρ 

ψυχή ή διαπλαττομένη αθάνατος ύπ’ αυτού καί κατά την άπόλυσιν χω- 

ριζομένη τού σώματος παρά προτέρω είρηται Ομήρφ 

’Άΐδόσδε κατήλθεν 

ον πότμον γοόωσα, λιπούσ’ άνδροτήτα καί ηβην 

(Π 856, δπου: βεβήκει, καί 857). εΐ δ’ οΰν καί Πλάτωνος φήσειέν τις εί¬ 

ναι τον λόγον, ούχ όρώ, τίν’ έσχηκαμεν άπ’ αυτού ωφέλειαν. κτλ.». Κατα¬ 

φανής ωσαύτως εινε ή συμφωνία τού Βίου μετά τού Αθηναίου. 

Βί. 176 «πρώτος τοίνυν "Ομηρος τά τής πολιτείας διείλεν* έν γάρτή 

άσπίδι, ήν τού κόσμου παντός μίμημα κατεσκεΰασεν "Ηφαιστος, έμπεριε- 

χομένας έποίησε δύο πόλεις, την μέν έν ειρήνη και ευφροσύνη διάγονσαν, 

την δ’ εν πολέμφ σχολάζονσαν- και παραθεί; τά έκατέρα πρόσφορα, παρί- 

στησιν, οτι ο μεν πολιτικός ίο τι βίος, ό δε στρατιωτικός· ου παρεΐδε δ’ουδέ 
τύν γεωργικόν αλλά καί τούτον έ'δειξεν, ενάργειαν άμα καί κάλλος περί- 

θείς τοΐς λόγοις». 
Ό ' υνέσιος λέγει Περί βασιλ. 25, σ. 26 Ο «αϋτη μέντοι τροφή καί 

παιδεία βασιλέως πολεμικού- τον δέ ειρηνικόν εξής πολυπραγμονώμεν εϊη 

μέν 6 πολεμικός παντός μάλλον ειρηνικός· μόνφ γάρ εξεστιν ειρήνην αγειν 

τφ δυναμένω τον άδικοΰντα κακώσαι, κτλ.», καί 27, σ. 27 Β0 «... επιτε- 

τάχθων καί δεδιδάχθων οί ατρατιώται φείδεσθαί τε καί ήκιστα λυπηροί 

γίνεσθαι τοΐς άστνπόλοις τε και άγροδιαίτοις, μεμνημένοι πόνων, οΰς δι’αυ¬ 

τούς άνείλοντο. ϊνα γάρ σφζηται τά πόλεων τε καί γης αγα&ά, βασιλεύς τε 

προπολεμεΐ καί καταλέγει τούς προπολεμήσοντας». Περί δέ τής γεωργίας 

ποιείται λόγον έν τφ αύτφ συγγράμματι 21, σ. 22 Α «δέον προ τού Σκΰ- 
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θας δεύρο σιδηροφοροΰντας άνέχεσθαι παρά τε της φίλης γεωργίας αν- 

δρας «ιτήσαι τούς μαχεσομένους υπέρ αυτής, κτλ.». Καθόλου δέ άξιά 
άναγνώσεως εινε ή καλλίστη 148 επιστολή τού Συνεσίου Όλυμπίφ, ήτΐς 

έν τελεί έχει την ρήσιν «τεϋέασαι τον αγρόν, είδες άπλόην πολίτευμάτωνΜ 

Προς δέ την ρήσιν τού Βίου « ήν τον κόσμον παντός μίμημα κατεακεύάσΜ 

Ηφαιστος» πρβ. Συνέσιον Προς Παιόν. 6, σ. 312 Λ «άγαλμα πάγκαλον 

τον κοσμικού πλάτους δημιονργήσαντες» (ό λόγος εΐνε περί τού εξ άργίΡ 

ρου καί χρυσού κατασκευασθέντος υπό τού Συνεσίου αστρονομικού οργά¬ 

νου, δπερ έδωρήθη ύπ’ αυτού προς τον ΙΙαιόνιον. ’Ίδ. τά γεγραμμένα ύπ’ 

εμού έν ΙΙοιήμ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, Μέρ. Β' (Έπετ. Έτ. Βυζ. 2π 
τόμ. ΙΑ') εις τύ ποίημα «’Άλλο εις ώρολόγιον» τού οοά. ΟίϋυΒ. §τ. 59 

δπερ άπέδωκα είς τον Συνέσιον, καί έν φ άπαντα ό στίχος «παγχάλκεον 

εικόνα κόσμον», καί δσα εϊπον εν σχέσει καί προς την ασπίδα τού Άχιλ- 

λέως παρ’ Όμήρορ). 

Βί. 178 «καί δτι δει τον άρχοντα προ των άλλων πεφροντικεναι τής 
πάντων σωτηρίας, έν τφ αύτφ προσώπφ διδάσκει, ω καί παραινεί 

ού χρή παννύχιον εύδειν βουληφόρον άνδρα». 

Πρβ, Συνεσ, Περί βασιλ. 5, σ. 5 Ο «βασιλέα... τούτον δεΐ πάντα μέν πόνον 

αϊρείσθαι, πάσαν δέ ραστώνην άπολιπεΐν, ύπνου μέν ολίγον, φροντίδων 

δέ πλείστον μεταλαγχάνοντα, κτλ.», καί Αίγ. Α\ 12, σ. 103 Α «των θεών 
δέ... άπαντα χορηγούντων άφθονα τού βασιλέως αιδοί... αυτός δέ άπα- 

σαν μέν ρρστώνην άπελίμπανεν, άπαντα δέ πόνον άνθηρεΐτο, ύπνου μέν 

ολίγον, φροντίδων δέ πλείστον μεταλαγχάνων, ... άσχολος ών υπέρ τής ; 

απάντων σχολής». Ό Συνέσιος πάντως είχε προ οφθαλμών καί τον ανω¬ 

τέρω μνημονευθέντα στίχον τού Όμηρου καί τον μετ’ αυτόν «ω λαοί τ’ 

έπιτετράφαται καί τόσσα μέμηλεν» (Λ 24—25, 61—62). 

Βί. 183 «τριών δ’ούσών πολιτειών προς δικαιοσύνην καί ευνομίαν, 

βασιλείας τε καί αριστοκρατίας καί δημοκρατίας, καί ταύταις πάλιν αντι¬ 

κειμένων τριών προς αδικίαν καί παρανομίαν, τυραννίδας ολιγαρχίας 

οχλοκρατίας, ουδέ ταύτας "Ομηρος άγνοεΐν έοικε, την μέν βασιλείαν δι’: 

δλης της ποιήσεως όνομάζων καί έγκουμιάζων, ώς έν τούτοις 

θυμός δέ μέγας έστί διοτρεφέων βασιλήιον κτλ.». 

Πρβ. Συνέσ. Περί βασιλ. 6, σ. (> Λ κέξ. «ίσοις δροις φημί βασιλέα τε καί ; 

τύραννον διεστάναι... βασιλεία δέ τυραννίς παροικεί... βασιλείας μεν έατι ; 

τρόπος ό νόμος, τυράννου δε ό τρόπος νόμος». Την τελευταίαν ρήσιν τού 

Συνεσίου μνημονεύει ό Λυδός ΙΊερί αρχών κτλ. Α\ 3, όπου καί αυτός ποι¬ 

είται διάκρισιν τής βασιλείας καί τής τυραννίδος. Τον δέ Όμηρικόν στί- ; 

χον Β 196 «θυμός δε μέγας έστί διοτρεφέων βασιλήων» κατά την γραφήν 

τού Ζηνοδότου (αντί τής συνήθους γραφής «... διοτρεφέος βασιλήος»), \ 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 309 

φέρεται έν τώ Βίφ, έχει ό Συνέσιος Περί βασιλ. 24, σ. 20 Β «καί 
^Ομηρος αυτό καθιέρωσε τοις άρίστοις* "θυμός — βασιλήων\ θυμού ουν 

επί τούς άνδρας δει». Έν δέ τώ αύτφ λόγφ 10, σ. 10 Β λέγει ό Συνέσιος 
:«!νι δέ τις ή μέση διά πάντων φύσις, ήν νουν καλοΰμεν, ον άξιώ βααιλεύ- 

ειν έν τη τον βασιλέως ψυχή την όγλοκοατίαν τε καί δημοκρατίαν τών πά- 

βών καταλύσαντα». 

Βί. 133 «περί δ’ αρετής καί κακίας ήν έχει δόξαν ό ποιητής, έν πολ¬ 

λοί; παρίστησιν. έπεί γάρ τό μέν τι τής ψυχής νοερόν καί λογικόν έστι, 

τό δ’ άλογον καί εμπαθές, καί διά τούτο μέσος θεού καί θηρίου γεγονεν 
άνθρωπος, κτλ.», καί 135 «οι δ’έκ τού Περιπάτου την απάθειαν άνέφι- 

κτον άνθριυπω νομίζουσι, την δέ μετριοπάθειαν είσάγοντες, τώ την υπερ¬ 

βολήν τών παθών αναιρεί ν μεσότητ ι την αρετήν ορίζονται, καί Ομηρος 

αεί παράγει τούς άρίστους ούτε άγεννεΐς ούτε μην άφοβους ή άλυπους 

παντελώς, κτλ.». 

Ό Συνέσιος λέγει ΙΙερί βασιλ. 10, σ. 10 Α «εύ γαρ ίσθι τούτο, ως 

ουχ άπλοϋν τι χρήμα ουδέ μονοειδές άνθρωπος, αλλά συνωκισεν ο θεός 

εις ενός ζφου σύστασιν όχλον δυνάμεων παμμιγή τε καί πάμφωνον* καί 
έσμεν "Υδρας, οΧμαι, θηρίον άτοπώτερον καί μάλλον τι πολυκέφαλον. ού 

γάρ ταύτώ δήπου νοούμε.ν καί όρεγόμεθα και λυπούμεθα ουδέ ταυτφ καί 

θυμούμεθα. ουδέ, όθεν ήδόμεθα, καί φοβούμεθα* άλλ* ορας, ως ενι μεν 
άρρεν έν τούτοις, ένι δέ θήλυ, καί θαρραλέον τε καί δειλόν* ένι δε τά 

παντοδαπώς αντικείμενα* ενι δέ τις η μέση ό/.ά πάντων φνσις, ήν νουν κα- 

λούμεν, κτλ.». Περί δέ τού ανθρώπου ώς μέσου θεού καί θηρίου λέγει ό 

Συνέσιος έν Δίωνι 10, σ. 47 Α. ’Τδ. τά γεγραμμένα έν τοΐς έμπροσθεν. 

Βί. 142 «πώς δ’ ή κτήσις τής αρετής ούδέν έστ’ όφελος, άν μη καί 
ενεργή, φανερόν έκ τούτων, όπου ό μέν Πάτροκλος επιπλησσων τφ Αχιλ- 

λεΐ λέγει... καί γάρ ούτως ό Φοίνιξ έπαίδευε 

μύθων τε ρητήρ’ έμεναι πρηκτήρά τε έργων 

(1 440), κτλ.». Ό Συνέσιος λέγει περί τού εαυτού παιδος, «δν ύπέσχετο 
μέν ές νέωτα ό θεός», Δίωνι 18, σ. 58 Β «προς τούτον ούν άξιώ παίζειν 

τε καί σπουδάζειν. έπεί τοι καί αυτόν άμφότερα αγαθόν γενέσθαι 

βούλομαι 

μύθων τε ρητήρ’ εμεναι γνωστήρά τε όντων». 

Τό δεύτερον ήμιστίχιον «γνωστήρά τε όντων» εγραψεν ούτοος ό Συνέσιος 

αντί τού «πρηκτήρά τε εργοον», όπερ εινε προστεθειμενον μετά την λεξιν 

«όντων» έν Οοά. Ματο. Β. τού Συνεσίου. (Πρβ. ετι καί Βί. 144.) 

Βί. 143 «έτι τοίνυν οί Στωϊκοί φίλους θεών τούς αγαθούς άνδρας 
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άποφαίνοντες παρ’ Όμηρου καί τούτο έλαβον, λέγοντος επί τού 
φιαραου 

δν περί κήρι φίλει Ζευς αίγίοχος και Απόλλων 

(σ 245, δπου: Ζευς τ’)* καί επί τού Ό.δυσσέως 

χαιρε δ’Άθηναίη πεπνυμένυ) άνδρί δικαίφ 

(γ 52)».Ό Συνέσιος περί ένυπν. 1, σ. 131 Ο λέγει περί τού σοφού ώς 01- 

κείου θεφ (μνημονεύσας καί έρμηνεύσας τό "Ομηρικόν περί τού Διός εί- 

ρημένον «βίη (V δ γε φέρτερος ήεν»): «διά τούτο καί 6 σοφός οικείος θεφ 

δτι πειοάται σύνεγγυς είναι τη γνώσει καί πραγματεύεται περί νόησιν η 
τό θειον ούσίωται». Την 6? αυτήν έννοιαν περί τού αγαθού καί τού σο¬ 

φού ανθρώπου ώς προς τον θεόν έχει ό Συνέσιος πολλαχού των "Ύμνων 
αυτού. Πρβ. μάλιστα "Ύμν. 31 κέξ., ένθα αποτεινόμενος πρός τον 
«Θεού κύδιμον υία» λέγει ευχόμενος 

«εργοις κνόαλίμαν οπασσον όμφάν* 

εν λαοις άγαΰάν άνοιγε φάμαν 
πειθούς πραϋλόγου στέψιον όώτφ, 

ΐνα μοι νόο; δρέπη σχολάν άκυμων, 

μηδ’ έν ταίς χθονίαις στένω μερίμναις' 
άλλ’ έκ σών οχετών ύψιψορήτων 
ώδϊοιν ηοφίας νόον κατάρδω». 

Μετά τούτων καλόν είνε νά συναφθώοι καί τά έξης. Έν Βίψ 137 · 

φέρεται «... το δ’ εν άγαθοΐς νούν έχειν τφ δντι εύδαιμον* ουδέ γάρ την ΐ 
κτήσιν μόνην τής αρετής, άλλα καί την χρήσιν καί την ενέργειαν είναι : 

καλόν, ταύτα δή καί "Όμηρος δείκνυσιν άντικρυς* τούς μέν γάρ θεούς 

αεί ποιεί 'όωτήρας έάων, τουτέστι των αγαθών, 'ά και εύχονται οΐ άν¬ 

θρωποι παρέχειν αύτοΐς τούς θεούς, ούκ ανωφελή δηλονότι όντα αύτοις 

ούδ’ αδιάφορα, άλλα πρός ευδαιμονίαν χρήσιμα». Καί 138 «τίνα οΰν έστι 

τά αγαθά, ών έφίενται οί άνθρωποι καί δι’ ά μακαρίζονται, έν πολλοις δια- 

σαφεΐ, άμα μέν πάντα επί τού Έρμου 

οίος δή σύ δέμας καί είδος άγητός, 

πέπνυσαι δε νόω, μακάρων δ’έξ έσσι τοκήων 

(Ω 370 — 377)* μαρτυρεί γάρ αύτφ κάλλος σώματος καί φρόνησιν καί ευ¬ 

γένειαν. τά 5έ κατά μέρος 

τφ δέ θεοί κάλλος τε καί ήνορέην ερατεινήν 
ώπασαν 

(Όμ. : ώπαοααν Ζ 156 —157) καί "θεσπέσιον πλούτον κατέχευε Κρονίων’ 

(13 670)* δώρον γάρ έστι καί τούτο τού θεού 
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Ζευς δ* αυτός νέμει δλβον Όλύμπιος άνθριυποισι» (ζ 188). 

Λέγουν ό συγγραφεύς τού Βίου δτι ο "Όμηρος τους θεούς «αει ποιεί 

δοηήοας έάων» άναφέρεται καί εις θ 325, δπου φέρεται «θεοί όωτηρες 

εάαυ’*, καί εις θ 335 καί εις τούς Όμηρικούς ύμνους ΙΗ', 12 καί ΚΘ', 8. 

ένθοι άπαντά ό έτερος τύπος δώτωρ περί τ()ύ 6Κομού «δώτορ εάων». Ση¬ 

μειωτέου δέ, δτι έν Ω 528 λέγει ό "Όμηρος «δώρων, οια δίδωοι, κακών, 

έτερος δ' έάων». 

Ό Συνέσιος Αιγ. Βζ 6, σ. 125 Β—120 ΑΒ διαλαμβάνει περί τού «τί 

ποτέ, άρα, δταν πού τις γένηται διαφέρουσα φύσις, ου κατά μικρόν, άλλοι 
παρά πλειστον ή βελτίων ή χείρων, οίον αμιγής τις αρετή πρός κακίαν ή 

κακία πρός αρετήν, εγγύς που παραφύεται καί τό αντικείμενου άκρατον, 

ώς έκ μιας εστίας προϊέναι τά τοσούτον άπφκισαένα καί μίαν είναι τοΐν 
δυεΐν βλάσταιν τήν ρίζαν». Έν τοις εξής δέ λέγει «πνϋώμεϋα ονν φιλο- 

αοφίας, τί ποτέ άρα αίτιάσεται τού παραδόξου πράγματος* η δέ ίσους άπο- 

κοινειται δανειοαμένη τι και παρά ποιήοεως, δτι, ου άνθρωποι 

δοιοί γάρ τε πίθοι κατακείαται έν Διός ούδει 

δώρων, οια δίδοοσι, κακών, έτερος δέ έάων 

(ή κατά τήν έτέραν γραφήν: έάων). το μέν ουν πολύ κατ ίσον η παρά 
μικρόν ήσσον άφ’ έκατέρων έγχεΐ καί κίρνησιν, ώστε έχειν τή φύσει συμ.- 

μέτρως. δταν δέ ποτέ άπληστους έγχέη θατέρας μεριδος, καί γενηταί τις 

πατήρ έπί τφ φθάσαντι των παίδων εύδαίμουν ή κακοδαιμων, επί το λοι¬ 

πόν θάτερον ακριβώς έστι τό λειπόμενον' δ γάρ θεός ο διανομευς αντανι- 

σώσει τό ενδεές, έπειδή δει τήν δαπάνην ίσην είναι τοίν πίθοιν, ή καί 

τήν αρχήν έστιν έν τοΐς γένεσι σπέρματα απ’ άμφοιν ίσα καί έν άμηχυ 
γινόμενα τφ λόγφ τής κοινής φύσεως* δταν δέ όπωσούν καταχωρισθέν 

προδαπανήση τις θάτερον, άνεπίμεικτον εχει. το λείπον. ταύτα ειπούσα 

πείσειεν άν ημάς, έπειδή και τής συκής όρώμεν γλυκύν μέν τον καρπόν, 

φύλλα δέ καί φλοιόν καί ρίζαν καί πρέμνον απαντα οπωδεστατα. κτλ.»,· 

(έν οΐς υπάρχει συμφωνία τού Συνεσίου μετά τού Πλουτάρχου Συμπ. 

προβλ. Εζ 9, περί ής ’ίδ. τά ΰπ’ εμού λεχθησόμενα έν τοϊς έπειτα). 

Καί άλλαχού δ’, ώς ειδομεν, 6 Συνέσιος ποιείται λόγον περί των δύο 

πίθων τού Διός, «παρ’ού τό μέν αγαθόν ουδέποτε άνεπίμεικτον, ήδη δέ 

τις άκρατου μετέσχε τού χείρονος» (ΓΙερί ένυπν. 10, σ. 140 Β). Εν τφ 
Βίφ 138 μνημονεύεται καί ό Όμηρικός στίχος ζ 188 «Ζεύς δ’αυτός νέμει 

δλβον Όλύμπιος άνθρώποισιν», παραλειπόμενου τού επομένου στίχου 

«έσθλοΐς ήδέ κακοΐσιν, όπως έθέλησιν, έκάστφ». Τήν ρήσιν δέ τού ποιη- 

τοϋ «Ζευς δ"αυτός νέμει» επαναλαμβάνει ό Συνέσιος έν τφ μνημονευ- 

θέντι χωρίφ ΙΙερί ένυπν. 10 λέγουν «και δ Ζενς αυτφ κατ εκείνο των 

επών θεός ύλάρχιός έστι, τον διττόν τής ειμαρμένης διανομευς, παρ ου 
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κτλ.». Πρβ. και 'Όμ. δ 237 «Ζευς αγαθόν τε κακόν τε διδοΐ' δνναται γ4ρ 
άπαντα», κα'ι 444 — 445. 

Άλλ' αν έν τοΰτοις ό Συνέσιος λέγει περί τού Διός ως διανομέως 
των αγαθών και των κακών κατ' αυτόν τον "Ομηρον, αλλαχού διαλαμ¬ 

βάνει περί τού Θεού ώς δοτήρος των αγαθών, ώς εν Ύμνφ 31 κέξ 

(ίδ. ανωτέρω). Πρβ. καί "Υμν. Β, 78 «κατάχει κνδιμον όλβον» (παραπλή¬ 

σιος ό εν τφ Βίφ μνημονευόμενος Όμηρικός στίχος «θεσπέσιον πλούτον 

κατέχενε Κούνιων») καί "Υμνφ εις την Φύσιν (τού Οοά. Οΐΐοΐ)., ον άπέ- 

όιοκα εις τον Συνέσιον) 19 «όλβον χεύων εναγή», καί "Υμνο; Β', 34 «αγα¬ 

θών άνέσχεν όλβον», καί "Υμνφ Δ', 127-128 «κόσμοις κατάγων όλβον 

ζωάς», εν οίς γίνεται χρήσις τής λέςεως όλβος, ώς καί εν τφ Όμηηικφ 

στίχο) «Ζευς δ’ αυτός νέμει όλβον κτλ.» τφ κατειλεγμένφ έν τφ αύτφ κε¬ 

φαλαίο) τού Βίου. (Ίδ. τά γεγραμμένα ΰπ’ εμού έν Ποιήμ. Συνεσίου τού 

Κυρηναίου, Μέρ. Β', σ. 346). Έν δέ "Υμνο) Ε', 66—08 λέγει δ Συνέσιος 
προς τον Χριστόν 

τάν μοι πέμποις συν πατρί 

αρδοισαν ψυχάς ταρσούς 
κράντειραν θείων δώρων. 

ΙΙρός τό εν τω Βίο; 137 «δώρον γάρ έστι καί τούτα τον θεόν» πρβ. 

τον 68 στίχον τού είρημένου "Υμνου τού Συνεσίου «κράντειραν θείων 

δώρων». (Προσθετέον δέ εις τά Λεξικά την λέξιν κράντειρα καί εκ τού 
Συνεσίου). 

Τον αυτόν Όμηρικόν στίχον ο 487 εύρίσκομεν μνημονευόμενον καί 
έν τω Βίφ καί παρά τφ Συνεσίφ. Βί. 175 «εί μέν ούν καί τούνομα τού 

νόμου ήν κατ' αυτόν (δηλ. τον Όμηρον) έν χρήσει, ούκ εστι σαφώς διορί- 

σασθαι. οί μέν γάρ φασι δήλον αυτόν είναι είδότα τούνομα τού νόμου έν 
τω είπεΐν 

ανθρώπων ΰβριν τε καί εύνομίην έφορώντες* 

'Λρίσταρχος ό’φήθη την ευνομίαν είρήσθαι παρά το εΰ νέμεσθαι. κτλ,». 

(Ίδ. καί Σχόλ.). Συνέσ. ΓΤερί βασιλ. 22, σ. 24 I)—25 Λ «ούΤωμαΐοι μέν 

περιεγένοντο, άφ' ού καί τούνομα αυτών εις άνθριοπούς ήκούοθη, καί 
κρατούσιν απάντων, οίς συμμείξειαν καί χειρί καί γνώμη, καί την γην 
έπήλθον, ώσπερ "Ομηρός φησι τούς θεούς 

ανθρώπων ύβριν τε καί ευνομίαν έφέποντες »; 

Ο Συνέσιος πάντως έγραψεν εύνομίην, ούχί δ’ ευνομίαν, άλλ’ή παρ’αύτφ 

γραφή εφέποντες (αντί τής συνήθους έφορώντες, ήν γινώσκει 6 Βίος καί 

δ Ποσειδώνιος), άπαντα καί παρά τφ Ίμερίφ Δ', σ. 458 καί παρά τφ Τζέτζη 

εις Τίσιόδου Θεογονίαν 66. Ή δέ αρχή τού 22 κεφαλαίου τού λόγου Πε¬ 
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ρί βασιλείας τού Συνεσίου, ο ύπνος έν τελεί φέρονται τά ανώτερο.) μνημο- 

νευθέντα, έχει ούτως: «αρχών δέ δί| καί πρώτον «πεληλάσθων καί τών 

έν τφ βουλευτηρίφ γερών άποκεκόψθων, οίς υπήρξε ν αισχύνη ιά παρά 

Τωμαίοις πάλαι καί δοκούντα καί όντα σεμνότατα, έπεί νυν γε καί την 
βουλαίαν θέμιν αυτήν καί θεόν οιμαι τον στρατιό ν έγκαλύπτεσθαι, όταν 

ό σισυροφόρος άνθρωπος έξηγήται χλαμύδας έχόντων, καί όταν άπυόύς 

τις. όπερ ένήπτο κφδιον, περιβάλληται τήβεννον καί τοΐς “Ρωμαίων τέλε- 

οι συμφροντίζει περί τών καθεστώτων, προεδρίαν έχιον παρ'αυτόν που 

τον ύπατον, νομίμων όνδρών όπίοω θακονντων». ΙΙρός δέ ταύτα, νομίζω, 

παραβλητέα εινε καί τά έν τφ αύτφ 1.75 κεφαλαίο; τού βίου λεγάμενα: 

«τον γάρ Άχιλλέα ποιεί υπέρ τού σκήπτρου λέγοντα 

νυν αύτέ μιν υίες Αχαιών 

έν παλάμαις φορέουσι δικασπόλοι, οι τε θέμιοτας 

προς Διός είρύαται (Λ 237-239, όπου έν παλάμηςΥ 

θέμιατες γάρ και θεσμοί οί νόμοι, ών τον Δία εισηγητήν παραδίδωσιν, ώ 

καί τον Μίνωα τον τών Κρητών βασιλέα φησίν όμιλεΐν* ή δ’ομιλία νό¬ 

μο»· μάθησις ήν, ώς καί Πλάτων μαρτυρεί («ΓβδρίοίΐιΐΓ, ιιΐ νίά., ΡΙαί. 

Μίη. ρ. 319 ο 5ς.» Βερναρδ,). σαφώς δέ καί έν έκείνοις δηλοΐ, δτι χοή νό- 

μοις έπεσθαι καί μ ή αδικεί ν 

τφ μή τίς ποτέ πάμπαν άνήρ άθεμίστιος ειη, 

άλλ’ δ γε σιγή δώρα θεών έχοι, δττι διδοΐεν 

(σ 141-142). Παρατίθεμαι καί τήν σχέσιν έχουσαν προς ταύτα δευτέραν 

Επιστολήν τού Συνεσίου (σ. 638 ΗογοΙι.) «Λφοβία μεγίστη τό φοβεϊαθαι 

τους νόμους, ον δέ αυτούς ήσχύνθης αεί φανήναι φοβούμενος, τοιγαρούν 

δέδιθι τούς εχθρούς καί μετά τούτων τούς δικαστάς, άν μή κλέπτωσι. 
κάνκλέπτωσι μέν, μή σύ δέ ής ό τάπλείω διδούς, ούδέν ήττον εύλαβητέον* 

οργίζονται γάρ υπέρ τών νόμων, δταν καί μισθοδότην προσλάβωσιν». 

Έχω δέ νά παρατηρήσω, δτι ή ρήσις τού Συνεσίου «άφοβία μεγίστη τό 

φοβεΐσθαι τούς νόμους» έλέχθη κατά τήν τού Μενάνδρου Άπ. 858 (III, 

229 Κ.) «νόμον φοβηθείς ού ταραχθήσει νόμφ». 

Παρατηρητέον δέ, δτι τον αυτόν στίχον ρ 487 μετά τών δύο προη¬ 

γουμένων παρατίθεται ό συγγραφεύς τού Βίου καί έν κεφαλαίφ 117, έν¬ 

θα ό λόγος εινε περί τού Όμηρου, δστις «ποιεί αύτοις τοΐς άνθρώποις 

δμιλούντας καί συμπονούντας τούς θεούς» καί «καθόλου δ' άΐί τούς θεούς 
τοΐς άνθρώποις παραστατεΐν οΐεται* φησι γάρ 

καί τε θεοί ξείνοισιν έοικότες αλλοδαποί σι, 

παντοΐοι τελέθοντες, έπιστρο)φώσι πόληας 

ανθρώπων ύβριν τε καί εύνομίην έφορώντες». 
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Καί τούτο τό χωρίον παραβλητέον εινε προς τό μνημονευθέν του Συνε- 

σίου Περί βασιλ. 22 «... και την γην έπήλϋον, ώσπερ "Ομηρός φησι τούς 

ϋεονς 'άνϋρώπων νβριν τε και ευνομίαν έφέποντες ». 

Βί. 118 «τής δέ πρόνοιας των θεών ίδιον έστι τό βούλεσθαι δικαίως 
τούς ανθρώπους βιοϋν . . . καί ό μέν εΰημερών στρατηγός φησιν 

ελπομαι ευχόμενος Διί τ' άλλοισίν τε θεοισιν 
έξελάαν ενθένδε κΰνας κηρεσσιφορήτους 

(Όμ. Θ 526-527, όπου ό Ζηνόδοτος άνεγίνωσκεν «ελπομαι ευχόμενος», 

ώς έ'χει ό Βίος, αντί τού «εύχομαι έλπόμενος»). Τον 527 στίχον μνημο¬ 

νεύει ό Συνέσιος Περί Βασιλ. 24, σ. 20 Α «πως ούν ού χαλεπόν άναμαχε- 

σαμένους τό κλέος 

έξελααν ενθένδε κΰνας κηρεσσιφορήτους; 

ήν ακούης εμού, τό χαλεπόν τούτο την παοαν ευμάρειαν έχον φανεΐται, 

αύξηθέντων ήμιν των καταλόγων* κτλ.». Έν τοις έξης μνημονεύει δ 
Συνέσιος τον Όμηρικόν στίχον «θυμός δέ μέγας έστι διοτρεφέων βασι- 

λήων», καί έν τέλει (σ. 24 0) λέγει «άλλ’ έξηγεΐται τις αυτών νέος τε 

καί γενναίος, 

δεινός άνήρ, τάχα κεν καί άναίτιον αΐτιόωτο 

("Ομ. Λ 651). Ό στίχος ούτος μετά τού προηγουμένου «εν δέ σύ οίσθα, 

γεραιέ διοτρεφές, οίος εκείνος» λέγεται υπό τού Πατρόκλου περί τού 
Άχιλλέως (δστις εινε νέος καί γενναίος) προς τον «γεραιόν» Νέστορα. 

Βί. 119 «πόθεν ούν άλλοθεν ή έκ των είρημένων έστι τό δόγμα εκεί¬ 

νο των Στωϊκών, τό 6ή ενα μέν είναι τον κόσμον, συμπολιτεύεσθαι δ’έν 

αύτψ θεούς καί ανθρώπους δικαιοσύνης μετέχοντας φύσει; καί γάρ όταν 

εΐπχι 

Ζευς δέ Θέμιστ’ έκέλευσε θεούς άγορήνδε καλέσσαι. 

τίπτ’ αύτ’, άργικέραυνε, θεούς άγυρήνδ’ έκάλεσσας; 

ή τι περί Τροδών καί Αχαιών μερμηρίζεις 

(Όμ. Υ 4, όπου: Θέμιστα κέλευσε», καί 10-17, όπου: «άγορήνδε κάλεσ¬ 

α ας»), τί άλλο ύποδεικνύουσιν ή ότι νόμω πόλεως ό κόσμος διοικειται και 

προβουλεύονται οί θεοί, έξάρχοντος τού θεού τε; καί ανθρώπων πατρός»; 

Νομίζω, ότι άξια μνείας καί παραβολής εινε τά λεγόμενα υπό τού 

Συνεσίου Ύμνιρ Α', 52 κέξ., ένθα ύπάρχουσι καί τινα κατά μίμησιν τού 

Όμήρου (περί ών ιδ. κατωτέρω): 
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ο μεν αύτοσσυτος άρχά, 

ταμίας πατήρ τ* έόντων, 

άλόχευτος ΰψιθώκων 
: 55 υπέρ ονρανον καρήνων 

άλντφ κνδεϊ γαίων 

ϋεός εμπεδος ϋαάσσει, 

ενοτήτων ένας αγνή, 

μονάδων μονάς τε πρώτη 
60 απλότητας ακροτήτων 

ένόωσα καί τεκούσα 
ύπερουσίαις λοχείαις* 

76 ό δέ νούς οΐοισιν ήδη 
μέλεται νοεροΐσι κόσμοις* 

αγαθά γάρ ένθεν ήδη 

βροτέου πνεύματος άρχά 
80 άμερίστιος έμερίσθη, 

81 ό καταιβότας ές νλαν 
νόος άφϋιτος .. 

86 ολος εις ολον δεδυκώς 

κύτος ουρανών έλίσσει* 

τό δ’ ολον τούτο φυλάσσων 

νενεμημέναισι μορφαΐς 
90 νενεμημένος παρέστη, 

ό μέν αστέρων διφρείαις, 

ό 5’ ές αγγέλων χορείας* 

ό δέ καί ρέποντι δέσμιο 
χϋονίαν ενρετο μορφάν' 

95 από δέ σταθείς τοκήων 

δνοφεράν ήρυσε λάθαν, 

άλαωποΐσι μερίμναις 
γβόνα ϋανμάσας άτερπή 

ϋεός ές ϋνητά δεδορκώς. 

Κατά τον Συνέσιον ό υπέρτατος πάντων των θεών, ό «βασιλεύς 

θεών» εινε «ταμίας πατήρ τ* έόντων» (στ. 53). 'Υπο τού Όμήρου πολλά- 

κις 6 Ζευς λέγεται «πατήρ άνδρών τε ϋεών τε», (προς την λέξιν «ταμίας» 

πρβ. Εύριπ. Μηδ. 1401 «πολλών ταμίας Ζευς έν Όλνμπφ», άλλ’ υπό τού 

Όμήρου Δ 84, Γ 221 λέγεται «Ζευς, ός τ' άνϋρώπων ταμίης πολ.έμοιο τέ- 

τνκται»). 

Εν στ. 51-57 λέγει ό Συνέσιος «... νψιϋώκων \ ΰπέρ ονρανον καρή¬ 

νων | άλντφ κνδεϊ γαίων | ϋεός εμπεδος ϋαάσσει». Παρά τω 'Ομήρφ Θ 

51 φέρεται (περί τού Διό;) «αυτός δ* έν κορνφήσι καϋέζετο κνδεϊ γαίων» 

(προς τό «κνδεϊ γαίων» τού χωρίου τούτου πρβ. καί Α 405. όπερ λέγει ό 

ποιητής περί τού Βριάρεω). Αντί δέ τού «έν κορυφή σι» (τού όρους ’Ίδης) 

τού Όμήρου ό Συνέσιος ειπεν «ΰψιθώκων | υπέρ ονρανον καρήνων» κατά 

τά Όμηρικά «Οϋλνμποιο καρήνων» κτλ. Τό δ’ έν στίχω 81 «καταιβότας» 

λέγεται καί περί τού Διός υπό των μεθ’ "Όμηρον (καταιβάτης). 

Πρβ. ετι Συνέσ. Αίγ. Αξ 9, σ. 97 Α κέξ. «ή θεία μερίς έν τφ κόσμφ 

προς άλλοις έστί, τά μέν πολλά κατά τήν πρώτην έν αυτή δύναμιν ενερ¬ 

γούσα καί εμφορούμενη τού νοητού κάλλους, εκεί γάρ άλλο γένος θεών 

ύπερκόσμιον, ο συνέχει μέν πάντα μέχρις εσχάτων τά όντα* αυτό δέ άκλι- 

νές έστι καί προς ύλην αμείλικτο ν . . . κατα εκείνο μέν τφ παρ’ έαυτώ 

μένειν υπερπλήρες έστιν αγαθών, υπερπλήρες δν εαυτού . . . ον μην απλή 

τίς έστιν άγαϋών ουδέ μονοειδής ή ενέργεια, άλλά καί μερίδων επιμελούν¬ 

ται τον κόσμον, τήν έν τή ϋεωρία πράξιν, οσον χωρεί, καταβιβάζοντες εις 

τό έπιτροπευόμενον. κτλ.». Προς δέ τά τελευταία ταύτα πρβ.Βί. 142 «πώς 
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δε ή κτήοις τής αρετής ονδέν έστ* όφελος, αν μή και ενεργή, φανερόν 

τούτων, όπου ό μέν Πάτροκλος . . . λέγει κτλ.». ’Ίδ. τά γεγραμμένα καί 

εις τούτο τό κεφάλαιο ν τού Βίου. 

Βί. 189 «ποτέ δέ και την τιμήν ηγείται καλόν (δηλ. ό Όμηρος) 

τι ο ί μην δ’, ώς τίετ’ Άθηναίη καί } Απόλλων 5 

(Θ 540)* ποτέ δέ την εύπαιδίαν ά·; 

ώς αγαθόν καί παΐδα καταφθιμένοιο λιπέσθαι /'· 

(γ 196)* ποτέ δέ την των οΐκείιον άπόλαυσιν ^ 

πέμπετε με σπείσαντες άπήμονα, χαίρετε δ5 αυτοί* 

ήδη γάρ τετέλεσται, ά μοι φίλος ήθελε θυμός, 5 

πομπή καί φίλα δώρα, τά μοι θεοί ουρανίωνες ■ 

ολβια ποιήσειαν* άμΰμονα δ5 οίκοι άκοιτιν | 

νοστήσας εύροιμι συν άρτεμέεσι φίλοισιν. > 

υμείς δ5 αυθι μένοντες εύφραίνοιτε γυναίκας | 

κουριδίας καί τέκνα* θεοί δ? αρετήν δπάσειαν 
παντοίην, καί μή τι κακόν μεταδήμιον εϊη 

(ν 39 κέξ.). Ό Συνέσιος λέγει Προς Παιόν. 2, σ. 306 ΑΒ «διό τής παρά . 

των πολλών άμοιρουντας αίδούς καλώς έχει λέγειν 

ου τί με ταυ της ν|;Ι 

χρεώ τιμής* φρονέω δέ τετιμήσθαι Διός αΐση ,3. 

αγαπάν τε καί άσμενίζειν έντυχεΐν άνδρί φρόνησιν άμα καί δΰναμιν κεώ| 

κτημένφ* οΰτιο γάρ ούτ’ άναξίοις άν συγγιγνοίμεθα οϋτ3 αν άτιμοι πανχά·§ 

παοι νομιζοίμεΰα». Τους αυτούς "Ομηρικούς στίχους (I 607-608) μνημο-| 
νεύει 6 Συνέσιος καί περί βασιλ. 32, σ. 31 Ό - 32 Α λέγων περί τής φιλο^ 

σοφίας, ήτις «μένει παρά τφ πατρί (δηλ. «παρά τφ θεφ»), προς ημάς έν^ 

δίκως άν ειπούσα τό "ού τί με—αιστβ». Έν δέ Ύμνψ Η', 12 κέξ. ό Συνέ-,Γ 

σιος'αποτεινόμενος προς τον Χριστόν λέγει ■'Ό 

σθένος άρτεμέων μελών Τ" 

καί κνδος έπ9 &ργμαοι Ά| 

νεότατι νέμοις έμα* - ί; 

λιπαρόν δέ φέροις έτος 'Μ 

ές γήραος άδονάν, . 

έρίτιμον άέξων ΐίί 
πινυτάν σύν υγεία. 

(Πρβ, "Υμν. Ε ή 35 «νενοον δ* εργοισιν κνδος» καί'Ύμν. Τ', 31 «εργοϊς: 

δαλίμαν ότιαοοον όμφάν»). Έν τούτοις ποιείται χρήσιν καί' τής λ εξ 
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αρτεμεων (στ. 12), ήτις άπαντά καί έν τοΐς καταλεχθεΐσιν έκ τού Όμηρου 

|ν τώ Βίο> (ν 43). "Ωσαύτως δ' έν τφ αύτφ "Υμνιρ 33 κέξ. λέγει ό Συνε¬ 

τός καί περί τής εαυτού γυναικός 

καί μοι ζυγίων, άναξ, 

ξυνήονα δεμνίων 
άπόνουσον, άπήμονα, 

έρίηρον, όμόφρονα, 

κρύφιων άδαήμονα 

όάρων άλοχον σάου* 

όσιον δ’ έφέποι λέχος 

π α ν α κ ή ρ α τον, ε ύ α γ ές. 

Ταύτα, άτινα εύχεται ό Συνέσιος, σύμφωνο ύσι προς τάς εύχάς τού 
Όδυσοέως έν τώ αύτώ χωρίφ τού "Ομήρου ν 42 κέξ. Προς τοΐς άλλοις 

εύχεται ό Συνέσιος νά σωζη 6 Χριστός την γυναίκα «όμόφρονα». Τις δεν 

ενθυμείται τά "Ομηρικά ζ 180 κέξ., έν οίς λέγει ό Όδυσσεύς προς τήν 
Ναυσικάν 

σοί δέ θεοί τόσα δοΐεν, όσα φρεσί σήσι μενοινας, 

άνδρα τε καί οίκον, καί ομοφροσύνην όπάσειαν 

έσθλήν* ον μέν γάρ τού γε κρεΐσσον καί άρειον, 

ή οθ' όμοφρονέοντε νοήμασιν οίκον εχητον 
άνήρ ήδέ γυνή* κτλ. 

Πρβ. Εύριπ. Μηδ. 13-15 

αυτή τε πάντα ξυμφέρουσ’ Ίάσονι, 

ήπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 

όταν γυνή πρός άνδρα μή διχοστατή. 

Φέρεται δέ καί έν τφ Βίω 187 «τών δ? οίκων μάλιστα σωζομένων, όπό- 

ταν γυνή μήτε τάς απορρήτους διανοίας τού άνδρός πολυπραγμονή μήτε 

άνευ τής γνώμης αυτού πράσσειν τι έπιχειρή, έκάτερον έκ τής "Ήρας υπέ¬ 

δειξε (δηλ. ό "Όμηρος), το μέν πρότερον τφ Διί λέγοντι περιθείς 

"'Ηρη, μ ή δ ή πάντας έμούς έπιέλπεο μύθους 
είδήσειν 

(Α 545), τό δ’ έτερον τη Ηρα (Ξ 310-311) 

μ ή πώς μοι με τέπειτα χολώσεαι, αϊ κε σιωπή 
οΐχομαι πρός δώμα βαθυρρόου Ώκεανοΐο». 

Ό Συνέσιος λέγει καί Αίγ. Α', 13, σ. 1.05 Ό -106 Α «Όσίοιδι δέ καί 

.οτι γυναικωνΐτις ήν, τό παιδάριον άνέμνησε τοΐς άνθρώποις όρώμενον’ 
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καίτοι τό παιδίον, ό 7Ωρος, θέαμα σπάνιον ήν. μίαν γάρ αρετήν Όσιρις 

ωετο γυναικός είναι τό μήτε τό σώμα αυτής μήτε τοΰνομα διαβήναι τήν 
αύλειον. ούκουν ουδέ τό έν άκρω γενέσθαι τής τύχης παρεκίνησε του 

καθεστώτος τήν σώφρονα . . . διό τους μέν αρετή ονζώντας, ιδιώτας τε 
καί άρχοντας, ΐδοι τις άν όμοόος ενΰνμονμένους, απας γάρ βίος αρετής 

νλη». 

’Έδειξα έν τοίς έμπροσθεν, ότι ό Συνέσιος έν τφ ΙΓ "Υμνο) αυτού 

εχει τινά ειλημμένα παρά τοΐ) Όμηρου ν 42 κέξ. καί ζ 180 κέξ. Έτι 6’ έν 

τω αυτώ "Υμνώ άπαντα διεσκευασμένη καί ρήσις Όμηρική δ 209 «αυτόν 

μεν λιπαρώς γηρασκέμεν έν μεγάροισιν», δηλονότι τον Νέστορα, ώ «Κρο- 

νίων» τούτο «όώκε». Ούτος δέ δ στίχος μετά του προηγουμένου καί του 
επομένου μνημονεύεται έν Βίφ 141. Ό δέ Συνέσιος λέγει προς τον Χρι¬ 

στόν έν Ύμνω ΙΓ, 15 κέξ. «λιπαρόν δε φέροις έτος \ ές γήραος άδονάν», 

κτλ. (ιδ. ανωτέρω). 

Βί. 131 «καί τάς αιτίας δέ των περί τύ ϋνμικόν μέρος τής ψυχής φύ¬ 

σει συμβαινούσας κατειδε, τήν μεν οργήν από λύπης έγγιγνομένην, ζέαιν 

δέ τινα τον αίματος καί του έν αυτώ πνεύματος ούσαν εμφαίνει, ως έν 

τοΰτοις 

άχνΰμενος* μένεος δέ μέγα φρένες άμφιμέλαιναι 

πίμπλαντλ όσσε δέ οι πυρί λαμπετόωντι έίκτην 

(Όμ. Α 103-104) κτλ.». Ό Συνέσιος παίζων λέγει περί του Άχιλλέως 
Ψαλ. έγκ. 17, σ. 80 Ό-81 Λ «εί δέ Άχιλλευς έκόμα* καί γάρ δή καί τού¬ 

το φησι' νέος γάρ ήν, όπηνίκα καί οξύρροπος ήν εις οργήν , . . . . νέω δέ 

είκός άναζεΐν καί τήν κεφαλήν, οίμαι, θριξί καί ΰνμώ τήν καρδίαν. άλλ’ 

ώσπερ ουκ επαινείται δι’ Άχιλλέα περί ψυχήν ό ϋνμός, ούτως ουδέ περί 

σώμα ή κόμη τ(7>ν θαυμαστών, καίτοι συγχωρώ Θέτιδος όντα κράτιστα 

φΰναι προς άπασαν αρετήν, καί γνώμην άποφαίνομαι περί ' Αχιλλέως, εί 

περιεγένετο, φαλάκρας τε άν αυτόν καί φιλοσοφίας ουκ άμοιρήσαι. καί 

νέος ών άμώς γέ πως ιατρικής τε καί μουσικής ήπτετο, καί προς άς είχε 

τρίχας, ουτω δυσχερώς ειχεν, ως ίεροις όσαοθείσας ήρίοις άπάρξασθαι». 

ΙΙαρά τφ Συνεσίφ φέρεται «άναζειν . . . ϋνμω τήν καρδίαν», όπερ 
εινε παραβλητέον προς τό έν τφ Βίφ «τήν μέν οργήν . . . ζέοιν δέ τινα 

τον αίματος κτλ.». Έν τοϊς Σχολίοις Ίλ. Σ 110 άπαντα «ήΰτε καπνός) 

ϋνμός έοτι ζέοις του περί καρδίαν αίματος δι’ όρεξιν άντιλυπήσεως. τού¬ 

τον δέ τον όρον πρώτος "Ομηρος παρέδωκε κτλ.». Ό Βερναρδάκης παρα- 

βάλλων έν τφ προλόγω σ. XXXIX τό 131 κεφάλαιον του Βίου προς τά 
μνημονευθέντα Σχόλια επιφέρει: Οί. Μοτ&Ι. Υοΐ. VII Ρτα£ηι. I ρ, 2: ο 

γε μην θυμός είτε τής έπιθυμίας εστίν είδος κατ’ όρεξιν άντιλυπήσεως 
υφιστάμενος. ΟΙ. Ειΐδί&Ηιπίδ ρ. 1131, 0. ΡοΓρΙιγηί ξ}\ι&ζ&ί. Ηοηι. οά. 
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βοΙίΓ&άβΓ. ρ. 306». Καί ενταύθα ό Συνέσιος συμφωνεί μάλλον μετά των 

φεοομένων εν τω Βίφ καί έν τοΐς Σχολίοις ώς προς τά ανωτέρω καταλε- 

χθέντα ή ό Πλούταρχος. 

*0 Συνέσιος έν τοΐς άνωτέρο) καταλεχθεΐσι προς τοΐς άλλοις λέγει 
περί τού Αχίλλειος ότι «καί νέος ών άμώς γέ πως Ιατρικής τε καί μουσι¬ 

κής ήπτετο». Εν τφ Βίφ 202 άπαντά «τά δέ σημειωτικόν (δηλ, μέρος τής 

Ιατρικής) άνακρυς ιστορεί διά τον Άχιλλέως. μαθητής γάρ ών Χείρωνος 

πρώτος τήν αιτίαν τής κατασχοΰσης τούς "Ελληνας νόσου κατενόησε, συν- 

ιδών, ότι τά έπιδήμια νοσήματα εκ του Απόλλωνός έστιν, δς γε δοκεΐ 

είναι ό αυτός τφ Ήλιο/ κτλ.». (ν1δ. 'Όμ. Λ 64-07. Ιίρβ. καί Λ 830 κέξ., 

ένθα λέγει ό Ευρΰπυλος προς τον Πάτροκλον νά σώση αυτόν 

άγων επί νήα μέλαιναν, 

μηρού δ’ εκταμ’ όιστόν, απ’ αυτού (V αίμα κελαινόν 
νίζ’ΰδατι λαρφ, έπί δ* ήπια φάρμακα πάσσε 

έσθλά, τά σε προτί φασιν Άχιλλήος δεδιδάχϋαι, 

ον Xείρων έδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων). 

Τά δ? έξης παρά τφ Συνεσίφ άπαντώντα «καί προς άς είχε τρίχας, 

ούτω δυσχερώς ειχεν, ως Ιεροις όσιωθείσας ήρίοις άπάρξασθαι», άναφέ- 

ρονται εις την κόμην τού Άχιλλέως, ήν κείρας έν χερσί τού νεκρού φί¬ 

λου εταίρου Πατρόκλου έθηκεν (Όμ. Ψ 140-153). 

Προς δέ τό ειρημένον υπό τού Συνεσίου περί τού Άχιλλέως ότι «και 

μουσικής ήπτετο» πρβ. Άθήν. ΙΔ', σ. 024 α «καί δ Όμηρικός δέ Άχιλλευς 

τή κιθάρα κατεπραύνετο (I 180) . . . μόνος γοΰν έν Ίλιάδι ταύτη χρήται 
τή μουσική». 

Βί. 191 «καί τα πολυανδρία δέ πρώτος ήγειρε ("Ομηρος). . . . καί τους 

επιταφίους αγώνας έδειξε πρώτος. κτλ,». Τά τελευταία ταύτα άναφέρον- 

ται εί; τά παρ’ Όμήρφ «άθλα έπί Πάτροκλο.)» ψ 257 κέξ., περί ών λέ¬ 

γει καί ο Συνέσιος Αιγ. Β, 3, σ. 120 01) «καί μοι δοκεί παγκάλως είρή- 

σθαι θεού παίγνιον άνθροιπον είναι, παίζοντος αεί τοΐς πράγμασι καί 

πεττευοντος Ομηρον τε οίμαι τούτο πρώτον Ελλήνων κατανοήσαντα, 

ποιήσαι μέν αγώνα καί άϋλα ποοϋεΧναι. παντοίας αγωνίας έπί Πατρόκλφ 

κείμενο), έν άπαντι δέ μειονεκτούσιν οΐ κρατήσειν έπιδοξότεροι. Τεύκρος 

άσημου τοξότου τά δευτερεια κομίζεται (δηλ. τού Μηριόνου ψ 859-883), 

λοΐσθος άνήρ ώριστος έλαύνει μώνυχας ίππους 

(Ψ 530), καί εις ποδών αρετήν νέος ήττάται πρεσβύτου (Αίας ό Όιλέως 

υπό τού Όδυσσέως (αυτόθι 754*783), καί εις τήν βαρειαν αγωνίαν Αίας 
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ελέγχεται (δηλ. Αϊας ο Τελαμώνιος ήττάται υπό τού Πολυποίτου αυτόθι 

830-849). καίτοι τούτον αυτός άνακηρύττει των εις Ηλιον άθροισθέντιον 
μακρφ πάντων, πλήν Αχίλλειος, τον άριστον ('Όμ. Β 708 'άνδρών αύ μέγ’| 

άριστος εην Τελαμώνιος Αίας, | όφρ’ Αχιλλεύς μήνιεν’* πρβ. Ρ 279-280, 

λ 550-551). άλλα καί τέχνη, φησι (δηλ. "Ομηρος), καί μελέτη καί ηλικία § 

καί τό φύσει διενεγκειν μικρά πάντα προς το δαιμόνιου». 

Περί δέ τού χωρίου τού Πλάτωνος Νόμ. σ. 803 Ο «άνθρωπον δέ, 

δπερ εϊπομεν έμπροσθεν, ΰεον τε παίγνιον είναι μεμηχανημένον», όπερ \ 

μνημονεύει, ώς εϊδομεν, ό Συνέσιος, καί 6 Αριστείδης τόμ. Βλ σ. 259, έγέ- 

νέτο λόγος ύπ’ εμού εν Λιορθωτικοις καί ΓραμματικοΤς, 1921, σ. 4-5, ένθα 

διώρθωσα τό παρά Φωτίφ φερόμενον «καί Πόθον παίγνιον» γράψας I 

τι θεόν παίγνιον». Σημεκυτεον δε, ότι τό αυτό ψερεται εμμετρως ειρημε- ^ 

νον καί έν τοις στίχοις Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού. 

Βί. 212 «ωφελούνται δ’ οί άνθρωποι, ιόοπερ από τής ιατρικής, ού- 

το)ς έστιν δτε καί από της μαντικής, ταυ της μέντοι τό μέν τεχνικόν φα- . 

σιν είναι οι Στωϊκοί, οΐον ίεροσκοπίαν καί οιωνούς καί τό περί φήμαςρ 

καί κλήδονας καί σύμβολα, απερ συλλήβδην οτταν κα/.ούμεν, τό δ ατε- 

χνον καί άδίδακτον, τουτέστιν ενύπνια καί ενθουσιασμούς, ουδέ ταύτα 

ούν Όμηρος ήγνοησεν* άλλ’ οιδε μεν μάντεις καί ιερείς και ονειροπο- ·|ρ 

λους, έτι δέ καί οίωνιστάς καί τινα έν Ιθάκη σοφόν 

όρνιθας γνώναι καί εναίσιμα μυθήσασθαι 

(β 159). καί Όδυσσεύς φησιν ευχόμενος 'φήμην κτλ.’ (υ 100-101), κτέ.». - 

Ικανός λόγος περί μαντικής γίνεται υπό τού Συνεσίου έν τή συγ¬ 

γραφή Περί ενυπνίων. Έν ταύτη καί στίχους τού Όμηρου παρατίθεται | 

ό Συνέσιος καί εξηγείται τινα τού ποιητού, (περί ών γίνεται λόγος εν 
τή πραγματεία μου ταύτη) καί μνημονεύει τον μάναν Κάλχαντα 1, σ. | 

131 Β μετά στίχου τού Όμηρου «6 δέ Κάλχας εις άρα έν έκκλησή των 

Πανελλήνιον μόνος ήπίστατο 
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τά τ’ έόντα τά τ’ έσσόμενα, προ τ’ έόντα», 

Έν δέ τφ δευτέρφ κεφαλαίω, σ. 131 0-132 ΑΒ, ποιείται λόγον δ Συνε-| 
σιος περί των ειδών τής μαντικής «... ούτως όρώσι σοφοί τό μέλλον, 

οί μέν άστρα είδότες, άλλος τά μένοντα καί άλλος τά πυροά τά διατ- 

τοντα* οί δέ έν σπλάγχνοις αυτά άναγνόντες, οί δ’ έν ορνίθων κλαγγαΐς||* 

καί καθέδραις καί πτήσεσι* τοις δέ καί τά καλούμενα σύμβολα των έσο- 

μένων έστίν άρίδηλα γράμματα, φωναί τε καί συγκύρσεις επ άλλφ γινΡ" 

μεναι, σημαντικών όντων άπασι πάντων ώστ’, εΐ σοφία παρ’ όρνισιν ην, | 

τέχνην άν έξ ανθρώπων, ο)σπερ ημείς ες αυτών επι τό εσομενον συνε - ^ 

στήσαντο. κτλ.». Λέγει δέ αλλαχού «μαντεία δέ αγαθών άν εΐη τό μέγι- ^ 

στον* (1, σ. 131 Α), καί μετά την μνείαν και την ερμηνείαν στίχων ΟμΤ^ 

|ΐ® 
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ρικών «αύται μέν αποδείξεις έστων τού μαντείαν έν τοις άρίστοις είναι 

ΐ(όν επιτηδευόμενο)ν άνθρωποι;» (σ. 131 Ο). 

Τά υπό τού Συνεσίου είρημένα συμφωνούσι πολύ μάλλον μετά των 

φεοομένων έν τώ Βίο) ώς πρός τά είδη καί τούς τρόπους τής μαντικής ή 

τά "παρά τώ Πλούταρχο) Ήθ. σ. 593 Ο, άτινα παρέβαλεν 6 Βερναρδάκης 
εν τοις προλεγομένοις σ. XXII. Παρατηρητεον δε καί τούτο, ότι έν μέν 

τώ Βίω άπαντα υνειροπόλονς> παρά δέ τφ Πλουτάρχω οιωνοπόλονς, αλλ 

ή λ έξις όνειροπόλονς εχει σχέσιν πρός την δι’ ονείρων μαντικήν, περί ής 
διαλαμβάνει ό Συνέσιος έν τή συγγραφή Περί ενυπνίων, άρχομενη ούτο>ς: 

«εΐ, δέ είσιν ύπνοι προφήται καί τά όναρ θεάματα τοις ανθρωποις ορέ- 

γουσι των ύπαρ έσομένων αινίγματα, κτλ.*. Ετι δέ αξιον μνείας, εινε, 

οτι δ Συνέσιος έν τή αυτή συγγραφή ποιείται λόγον καί περί τού ονείρου 
τού Άγαμέμνονος καί περί τού ονείρου τής Πηνελόπης, περί ών διαλαμ- 

βάνω ευθύς μετά ταύτα έν τοις εξής. 
Ό Βερναρδάκης γράφει έν τφ Προλογορ σ. XXXIX «Επάοπι Ιογ6 γε- 

ίίοη^ ιμιπε 06 οιτππίΒιΐδ, δΙοηιηΙαΗοηίβιΐδ, 5Ϊ£ΐπ5, δίηπί. ίπ ο&ρ. 112 

[γρ. 212] 5η5 ίίη.άίοηηΙπΓ αοηαηιιηί: οαηι ρ 580 ά. ί. 582 π (φθόγγος 

ορνιθος, πταρμός, κληδών). 593 α» (ταύτα έλέχθησαν αλλαχού* ίδ. άνω- 

τέρο)). 
Βί. 166 «τί δέ; ούχί καί έν τοις εξής, οπότε είδε τον δνειρον ό 'Αγα- 

ιιέμνων άγο.ϋάς ελπίδας αντίο, ψέροντα παρά τον Αιδς και όπλίζειν τους 

βΕλληνας παρακελενόμενον, ρητορική χρήται τέχνη, κτλ.» ; Περί τού ονεί¬ 

ρου τού Άγαμέμνονος λέγει δ Συνέσιος ΙΙερί ένυπν. 17, σ. 147 00 «5ο- 

κώ μοι διά των τοιοΰτων άκονειν 'Ομηρον λέγοντος, ως ούκ αξιον απογι- 

νώσκειν ούτ’ ονείρων ουδέ την ασθένειαν των χρωμένων επί την φύσιν 
μετατιθέναι των δρωμένων, παρ’ ό μηδέ 3Αγαμέμνων δίκαιός εστιν εγκα- 

λεΐν απάτην ονείρων, κακώς νπολαβών περί της νίκης της μαντευτής. 

θωρήξαί σε κέλευσε κάρη κομόωντας Αχαιούς 

πανσυδίη' νυν γάρ κεν έλοις πόλιν εύρυάγυιαν 

(Β 65-66* πρβ. καί 11-12). πρόεισιν ούν ώς αύτοβοεί την πόλιν αίρήσων, 

ότι τού πανσυδίη παρήκουσεν, ό φησιν, εΐ πρός ένα τό Ελληνικόν εξοπλί- 

σειε. τφ δ’ ’Αχιλλενς τε και η Μνρμιδόνων ψάλαγξ απόμο.γνος ην, το εύ¬ 

ψυχο τα τον τού στρατεύματος». 

Καί περί τού ονείρου τή; Πηνελόπης ποιείται λόγον ό Συνέσιος αύ- 

τό-ίΗ σ 147 ΒΟ «ή δε “Ομήρου Πηνελόπη διττάς υποτίθεται πΰλας ονεί¬ 

ρων καί ποιεί τους ήμίσεις Απατηλούς, ότι σοφή τά περί ονείρων ούκ ην 

("Ομ υ 060 κίΕ.)· εί γάρ ήπίστατο τέχνην Ιπ’ αύτούς, πάντας αν δια των 
κεράτων παρήνεγκε. πεποίηται γοΰν εξελεγχόμενη καί άμαθίαν οφλισκα- 

νουσα περί αυτήν δήπου τήν όψιν, ή μή δέον ηπΐστησε. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ* ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ 21 
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χήνες μέν μνηστήρες, εγώ δέ τοι αίετός όρνις 
εϊμ’ Όδυσσεΰς. 

ό δέ ήν όμωροφιος και προς ον ήδολέσχει διά τής όψεως. Ό στίχος <κγψ 

νες μέν κτλ.» είνε υ 548, μετά δέ τούτον είνε ό στίχος «ήα πάρος, νυν 

αύτε τεός πύσις ειληλουθα», ουχί δέ στίχος άρχομενος άπο του «ειμ’ ’ρμ 

δυσσευς», ώς φέρεται παρά τω Συνεσίω, Ισως γράψαντι από μνημης κατά 
τον Όμ. ι 19. 

ίΐρέπον δέ είνε νά παρατηρηθή, δτι τά λεγάμενα υπό του Συνεσίου 
περί τού ονείρου του Άγαμέμνονος, δστις κακώς ήρμήνευσεν αυτά, ουμ- 

φωνουσι μετά των λεγομένων υπό του Ευσταθίου 166, 8 (ύπομνηματί. 
ζοντος τον Όμηρικόν στίχον Β 6 «πέμψαι επ’ ’Λτρεΐδη Άγαμέμνονι 0ι·- 

λον δνειρον»): «τον ολέθρου αίτιον τοις Έλλησι διά την απάτην, νφ’ ης 
θαρρήσαντες τον πόλεμον δίχα τον Άχιλλέως κακώς έπαθον». Και εν¬ 

ταύθα, ώς νομίζω, ό Ευστάθιος ελαβε προ οφθαλμών τον Συνέσιον, ώς 

και. έν 48, 14, ένθα λέγει: «όνειροπόλος δέ διχώς, ή ό βλέπων αυτός όνεί- 

ρους καί και αυτούς προλέγων, ώς ό ΙΑγαμέμνων εν τη β'ραψωδία, ήό 

τούς ύπ' άλλίον βλεπομένους διευκρινών, ώς τους τής Πηνελόπης ό Όδυσ- 

σεΰς. καί είσίν έγγραφοί τι νες τέχναι ονειροκριτικαί, ώσπερ ήσαν καί οί- 

ωνιστικαί καί θυτικαί καί έτεραι». 

Βί. 122 « . . . έν δέ τή Όδυσσεία δι’ όλης τής Νεκυίας τί άλλο ή 

τάς ψυχάς δείκνυσι μετά θάνατον διαμενούσας καί φθεγγομένας άμα τω 
πιεΐν τού αίματος; κτλ.». Παρά το) Συνεσίω (Έπιστ. 4, σ. 641-642 Ηοιτη ) 

φέρεται «έμε δέ εν τοις δεινοΐς — ομ,νυμί σοι θεόν, ον φιλοσοφία πρε¬ 

σβεύει,-τό Όμηρικόν έθραττεν εκείνο, μή άρα αληθές εϊη τον καθ’ύδα- 

τος θάνατον όλεθρον είναι καί αυτής τής ψυχής, λέγει γάρ έστιν όπου 
των επών 

Αίας (V εξαπόλωλεν, έπεί πίεν αλμυρόν ύδωρ, 

τον έν θαλάττη θάνατον άκριβεστάτην απώλειαν είναι τιθέμενης, ούδέ- 

να γούν άλλον έξαπολωλέναι φησίν, άλλ5 έκαστος άποθνήσκων ’Άιδόσδε 

βφίχβι. ταυ τ' άρα καί έν δυοΐν Νεκύαιν (Νεκυίαιν ΒοΐδδοικκίΗ ό μικρός: 

Αίας ουδαμού τού δράματος εισενιινεκται, ώς τής ψυχής ουκ ούσης έν 

λ\δου* καί 'Λχιλλεύς, άνήρ ευψυχότατυς τε καί φιλοκινδυνόιατος, άπο- 

όει/αά προς νυν εν νδατι. θάνατον, ον γε και λενγαλέον χαλεϊ-κ Παρ^ Όμη¬ 
ρο) δ θ09 κέξ. άπαντά 

τω ρ5 Αίας το πρώτον έφεζόμενος μέγ’ άάσθη* 

τον δ’ έψόρει κατά πόντον άπειρο να κυμαίνοντα. 

ώς ό μέν ένθ’ άπόλωλεν, έπεί πίεν αλμυρόν ύδωρ. 

'Ο 511 στίχο; ά-θετεΐται υπό τών κριτικών. Περί αΰτοΐ υπάρχει Σχολών: 

Συνεσίου Ιϊερί Όμηρου κτλ. 

δ£ν ούδεμιά έφέρετο* θαυμάσαιμεν δ* άν, πώς παρέλαθε τον Άρίσταρ- 

•χον δβελίσαι αυτόν», ο δέ Ειιάννίοΐι μνημονεΰσας τούτο επιφέρει, «ίΐΐο, 

Π{ ΙπΙΙοΓ, Ηιιπο νε ίοηΟΓανίΐ; 8<?ά οί Ηοιοάΐαη. II, 15, 20, Μίΐΐοτ Μέ- 

Ιαη^' 24». ’Αντί τού «ενϋ' άπόλιυλεν» 187) ο Συνέσιος άνεγίνωσκεν 
«εξαπόλωλεν», ώς δεικνύει τό έν τοΤς έξης λεγόμενον ύπ’ αυτού «ουδένα 
γούν άλλον Ιξαπο/.οΛέ.ναι φησίν». ’Λξιον δέ, νομίζω, παρατηρήσεως είνε, 

δτι. ώς εχει ό στίχος παρά τω Συνεσίφ «Αίας δ' έξάπόλωλεν, κτλ.», φέρε¬ 

ται και παρά τω πατριάρχη Σωφρονίφ έν Μύί 5ρίοί1. Κοπί. III, 308 κέξ. 

(Λιηγ. θαυμάτων τών * Αγίων Κύρου καί Έυάννου) Έλέχθη δ’ ό στίχος 
υπό του σοφιστού Γεσσίου, κωμφδιίσαντος τό βιαίο>ς έπιβληθέν αύτω 
Χριστιανικόν βάπτισμα: «Σοφιστής ό Γέσσιο; υπήρχε σοφώτατος, ου λό¬ 

γους ρητορικούς εξηγούμενος, αλλά τέχνης ιατρικής προϊστάμενος , . . . 

καί τό ακούσιον αυτού έθριάμβευε βάπτισμα, όπεο απειλήν φοβηθείς βα¬ 

σιλικήν έβαπτίσατο, καί τού θείου λουτήρας ανιών τό Όμηρικόν εκείνο 
δυσσεβώς άπεφθέγξατο 

Αίας δ’ έξαπόλωλεν, έπεί πίεν αλμυρόν ύδιορ. 

ταύτην ούν, καί μυηθείς τά θειότατα, κρυπτών παρ' έαυτω την δυσσέ- 

βειαν, έκοφιψδει μέν αεί Χριστιανούς . . . έκωμώδει δέ καί Κύρον καί Ίω- 

άννην τούς μάρτυρας . . . κτλ.». 

Σημειωτέον δέ, ότι τό εξαπόλλνοϋαι έκ του Συνεσίου δέν κατελέχθη 
έν τοις Λεξικοίς. 

Τό δέ τελευταίο ν, όπερ λέγει ό Συνέσιος έν τφ μνημονευθέντι χο)- 

ρίω περί τού Αχιλλέακ, άπαντά παρ’ Όμήρφ Φ 281 

νυν δέ με λενγαλέφ ϋανάτω είμαρτο άλώναι 

έρχθέντ5 έν μεγάλο) ποταμφ, κτλ. 

Ταύτα δέ προς τοις άλλοις λέγει ό Άχιλλεύς αποτεινόμενος προς τον Δία, 

ότ’ έκινδύνευε νά πνίγη έν τφ ποταμφ Σκαμάνδρω. Έν τοις Σχολίοις 

Όμ. I 119 φέρεται «ή διπλή, ότι οι νεοότεροι λευγαλέον τό δίυγρόν επί 

τού Άχιλλέως», έν δέ τφ Μεγάλω Έτυμολωγικφ 561, 27 κεΐται «λευγα¬ 

λέον τό υγρόν, και Όμηρος Ίλιάδος Φ *νύν δέ με—άλώναι5 τοντέστι τφ 

δι νδατος ή χαλεπώ, άδόξορ». Δέν μοι φαίνεται δ* άπίθανον, δτι ή έν τω 

Μεγάλω Έτυμολογικφ ερμηνεία προέρχεται έκ τών είρημένων υπό τού 

Συνεσίου. 

Ειπον έν τοίς έμπροσθεν δτι ό Βιπίνποΐι έν τή έκδόσει τής Όδυσ- 

σείας περί τού δ 511 στίχου παραπέμπει εις Ήρφδιανόν καί ΜίΠ^τ Μό· 

ΐ3.η£. 24 (τουτέστιν ΕϊγπιοΙ. Μα^πιππ ΡΙοτοπΠητιτιι). Ενταύθα μνημο¬ 

νεύεται τό δεύτερον ήμιστίχιον «έπεί πίεν αλμυρόν νδωρ», Αλλ5 έξ ών 

ειπον ήδη, φανερόν έγένετο, δτι πρέπει νά προστεθώσι τά χωρία τού 

Συνεσίου καί τού Σο>φρονίου, έν οις υπάρχει μνεία τού στίχου. 
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"Αξιόν δέ μνείας, νομίζω, είνε καί τούτο, οτι 6 Συνέσιος δέχεται * 

Όμηρικάς άμφοτέρας τάς Νεκυίας, την τε λ 1 κέξ. και την δευτέραν ,υ Α 
20 2, ή τις ήθετείτο υπό τού Άριστάρχου. 

Ηί. 123 «εναργέστατα δέ κάκεΐνο άπέφηνεν, δτι τον άνθρωπον ούδέν 
άλλο ή την ψυχήν νομίζει, έν οϊς λέγει . . . και έν τοΐς έξη; πάλιν 

τον δέ μετ' είσενόησα βίην Ήρακληειην 
εϊδωλον* αυτός δέ μετ’ άθανάτοισι 

( Ομ* λ <501-602, δπου «άθ. -β-εοΐσιν»)9 καί γάρ έν τοΰτοις πάλιν Ιδήλωοεν 
οτι το μέν εΐδωλον, όπερ ήν άποπεπλασμένον του σώματος, ούκέτι τής 
εκείνου ύλης έψελκόμενον έφαντάζετο* τό δέ καθαρώτατον τής ψυχή-: 

άπελθόν αυτός ην ο ΊΙρακλής». Ό Βερναρδάκης έν τφ Προλόγφ α. ΧΧ[ 

παρέβαλε Πλούτ. Ήθ. σ. 944 Ρ «καί "Ομηρος, ών είπε, πάντων μάλιστα 
δή κατά θεόν είπεΐν εοικε περί των καθ’ "Αδου 

τον δέ. μετ’ είσενόησα—μετ’ άθανάτοισι θεοισιν* 

αυτός τε γάρ έκαστος ημών ον •θυμός έστιν .... άλλ’(ί) διανοούμενα καί 
φρονούμεν, ή τε ψυχή τυπουμένη μέν υπό τού νού, τυπούσα δέ τύ σώμα 

καί περιπτύσσουσα πανταχόθεν έκμάττεται τό είδος* <ύστε, καν πολύν χρό¬ 

νον χωρίς έκατέρου γένηται, διατηρούσα την ομοιότητα καί τον τόπον, εί¬ 

δωλο ν όρθιος ονομάζεται». 

Περί των ειδώλων λέγει ό Συνέσιος ΙΤερί ένυπν. 20, σ. 149 0 κέξ. 

«όσα φΰσις έχει πάντων δντων, γενομένων, μελλόντων, έπεί καί τούτο 

τρόπος ύπάρξεως* εϊδιολα άπορρεΐ καί τής ύποστάσεως αυτών άποπάλλε- 

ται. . . τούτων απάντων των άπορρεόντων ειδώλων τό φανταστικόν πνεύ¬ 

μα κάτοπτρόν έστιν έμφανέστατον* περινοστούντα γάρ καί διολισθαίνον- = 

τα... επειδάν έγκύρση τοίς ψυχικοΐς πνεύμασιν, είδώλοις μέν ούσιν, έδραν I 

δέ εχουσιν εις την φύσιν, τούτοις προσαπερείδονται καί, ώσπερ εις εστίαν, 

αυτά αναπαύονται, των μέν ούν γενομένιυν, άτε ήδη παρελθόντων εις την 

τού είναι ενέργειαν, σαφή τα είδωλα άποστέλλεται, μέχρις αν υπό χρό¬ 

νου πλήθους άμενηνά καί εξίτηλα γενηται των δέ όντοιν, άτε έστώτιον ! 

έτι, μάλλον έμβια καί αριδηλότερα* άοριστότερα δέ των μελλόντων καί 
αδιάκριτα* κτλ.». 11ρβ. την ρήσιν «είδωλα άπορρεϊ και τής υποοτάοεως 

αυτών άποπάλλεται» προς την τού Βίου «τδ μεν εΐδωλον, δηερ ήν άποπε- 

πλαομένον τον πώματος». "Οτι δέ ταύτα λέγων 6 Συνέσιος είχε προ 

οφθαλμών καί τον "Ομηρον, δεικνύει ή όήσις «μέχρις άν . . . άμενηνά 

γένηται». ΓΙρβ. κ 521, 536, λ 29, 49 «νεκύων άμενηνά κάρηνα». Την δέ : 

πρός τον Συνέσιον συνάφειαν των τού Βίου 123 δηλοί ή ρήσις «το δε κα- 

ϋαρώτατον τής ψυχής αυτός ήν 6 Ηρακλής», δστις δεν ήτο έν ’Αδου, άλ¬ 

λα «μετ’ άθανάτοισι θεοισιν τέρπεται έν θαλίης καί έχει καλλίσφυρον 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 32δ 

' "Β|)))ν^. ΙΙρβ. Συνέσ. αυτόθι 12, σ. 141 Ό «ψυχή . . . άναδραμούσα μέν ούν 
Ιιίι την οίκείαν ευγένειαν αλήθειας έστί ταμιεΐον* καϋαοά γάρ έστι καί 

διαφανής καί άκήρατος, θεός ουσα καί προφήτις, εί βούλοιτο». 

Περί δέ τού Βίρα κλέους λέγει 6 Συνέσιος αυτόθι 10, σ. 14.0 Α «καί 

ΐούιο άοα αί καλούμε ναι πεϊραι, ας Ήρακλέ.α τε άνατλήναί φαοιν ίερο1 

}ώγοι, καί εί δή τις έτερος ελευθερία κατά τό καρτερόν έπεχείρησε, μέ- 

Γ &ν έκεϊ τό πνεύμα διαβιβάοωσιν, οϊ' μή φΰάνωαιν αί χεΐρες τής φν- 

οεως»· λ χ ? ν 
Βί. 121 «οθεν κάκεΐνο δοκει τοΐς φιλοσοφοις το είναι το σώμα τρο- 

πον τινά τής ψυχήςδεσμωτήριον. καί τούτο δ’ Όμηρος πρώτος έδήλωσε* το 

μέν γάρ των ζώντων αεί δέμας προσαγορεύει, ως έν τούτοις 'ού δέμας 

ουδέ φυήν’ (Α 113 κλπ.) καί 'δέμας δ’ ήικτο γυναικί’ (δ 796) καί 'ή τοι έμήν 
αρετήν, είδος τε δέμας τε’ (σ 251)* τό δ’άποβεβληκός τήν ψυχήν ούδέν 

άλλο ή σώμα καλει, ώς έν τούτοις 'σώμα δέ οικαδ’ εμον δόμεναι πάλιν 

(Η 79)» κτλ. «τό γάρ αυτό, ζώντος μέν τού ανθρώπου, δεσμός ήν τής ψυ¬ 

χή:, τελετήσαντος δέ, ώσπερεί σήμα καταλείπεται». 

Ό Βερναρδάκης γράφει έν τφ ΙΙρολόγφ σ. XV : «8ΐο3. I, 35, 10 (ρ. 

292 \ν.): Ωσαύτως δέ καί "Ομηρος έδήλωσε* τό μέν γάρ των ζώντων αεί 

δέμας προσαγορεύει, ώς έν τούτοις 'έπεί οΰ έθέν έστι χερειων ου δέμας 
ουδέ φυήν’ (Α 114 30|.). τό δέ άποβεβληκός τήν ψυχήν σώμα καλεΤ 

'σώμα δέ οΐκαδ’ εμόν δόμεναι πάλιν, δφρα πυρός με Τρώες καί Τρώων 

άλοχοι λε λάχω σι θανόντα’* τό γάρ αυτό τής ψυχής δεσμός μέν ήν καί δέ¬ 

μας κρατούμενης, σώμα δε απολείπεται, τουτέστι σήμα και ίχνος, απελ- 

θοΰσης». Ταύτα παραβάλλει ό Βερναρδάκης πρός τά τού Βίου καί έπιφέ- 

χει: «Οιΐίΐο δίηιΠΙίηια ηί οναηι ονο 0550 ςιιί$ ηοη νκίβί: ? Ναηο οοηι- 

ροηαδ ηιίΐιί Ιοοαιιι Ρΐαΐατοΐιβαηι Ηιιηο (\Ό1. VII, ρ. 22, 14): άπολύεσθαι 

γάρ τον άποθνησκοντα καί τήν τελευτήν άπόλυοιν καλούσιν, ώς άν έρη¬ 

μα!, σώματος (οοτταρία, ϊοτί. ώς άν δεσμού τού σώματος υντος)* τούτο 

γάρ δέμας όνομάζουσιν, ώς δεδεμένης ΰπ’ αυτού τής ψυχής ενταύθα παρά 
φύσιν. Οί βίί&πι ρ. 23, 22. 26, 9. 926 ο. Ρίπίοπ. ΡΗαοά. ρ. 67 <3. Οογ£. 

ρ. 493 &. Οπιΐνΐ. ρ. 400 5. Τΐίθοάοτοί. Ογ^ο. ΑΓΓ. οιιγ. ρ. 511. Οίοπα. 

Αίοχ. ρ.434 ΜηογοΒ. Βοιππ. 3αρ. I 11». 

Ούδέν θαύμα, δτι δ Βερναρδάκης ήγνόησε τον Συνέσιον. Περί αυτού 

έγραψα έν Ποιήμ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, Μέρ. Β', σ. 347-348 τάδε : 

«"Οτι ή ψυχή μένει έν τφ σώματι τού ανθρώπου κατά τήν διάρκειαν τής 
ζωής επί τής γης είνε κατά το\' Συνέσιον δεομος η δεομοι ί) δε. ο μα αυτής. 

"Υανφ Γ', 381-383 «δφρα δέ ζωάς | ύλοδιαίτου | δεσμοΐσι μένω * . . . και 

Δή 280-295 «ινα καί ζωάν | τάν μετά μοίρας | τάν μετά δεσμούς | τούς 

χθον ο βρίθεις | καθαρών ύλας όσον εςανυω ι επί σάς αυλάς, | κλπ,». 

Τούτο 6έ μάλιστα τό χωρίον καί τό ανωτέρω μνημονευθεν \ μν. Β, 31- 
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33 είνε παραβλητέα προς τούς τέσσαρας έν τελεί στίχους τού Ύμνου εί; 

την Φύσιν (τού Οοά. ΟίίοΕ. §ύ. 59, ον άπέδωκα εις τον Συνέσίον αυτόν* 
Λ 'Α,Α ^ νίΐ Π? /Τ-ΓΙ^Π. λ£τ·λ» ,·) 1 ·)Λ ^Α <Γ ... '.' / \'··'·<ώΜ σ. 343 κέξ. Οί στίχοι οΰτοι είνε 21-24 «εις σέ ζωάν γάρ τείνω 1 γνί^^ 

ένναίων ρενατοΐς. \ οΐκτιρον τόσσον, Τιτάν, | άνΰρώπον δειλόν δεσμόν»)β® 

Περί δέ των δεσμών τής ψυχής καί τής περόνης, ήτις προσηλοι αυτήν 

τό σώμα, ώς λέγει ό Συνέσιος κατά τον Πλάτωνα, ΐδ. τά γεγραμμένά ύπ*8 

εμού έν τω πρώτορ μέχρι τής εργασίας ταυ της Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΐρ£|| 

σ. 310-311 [6-7]. ΓΙρβ. ωσαύτως καί Συνεσ. Ύμνω 1Γ, 42-43 «ψυχάν 

λνϋεϊααν \ χϋονίον βιότον πέδας», καί Ύμνφ Γζ 707 κέξ. «άμμα δέ κόΛ 

Ψ°ν, | χάλασον περόναν | . . . | οϊσιν ψυχάν | κτλ.», καί 575-576 . . ΠοολΎ 

■ 
Ι»: 

- 

ΤΒ^ 

.' μ 
I 

τουτοις δ’ έχω νά παραβάλω καί ΙΙρόκλον Ύμνφ Δ7, 10 κέξ. «μή κρυερήΛ 
γενέθλης ένί κΰμασι πεπτωκυΐαν [ ψυχήν... έμήν... | ποινή τις κρυόεσΐΐ 

σα βίου δεσμοΐσι πέδηση», καί εις Πλατ. Τίμ. 208 Όίοΐιΐ «έν φρουρά δν3§& 

τες οί τής αρετής άντεχόμενοι και υπό τον σώματος ώς δεσμωτηρίου συν^Μ 

3γλειμμένοι δεϊσθαι των θεών όφείλουσι περί τής εντεύθεν μεταστά^Λ 
σεως κτλ.». 

Παρά τφ Συνεσίφ ή λέξις δέμας άπαντα Ύμνφ Θ', 13-15 (περί τοΰ1Β| 

Χριστού) «κατέβας μέχρι καί χθονός | έπίδημυς έφαμέροις I βρότεον φο1η| 

ρέων δέμας», καί περί τού ζωδίου Αίγόκερω έν τφ ποιήματι 5Άλλφ εις - 
ώ ρολό γιον (τού Οοά. ΟΗοΕ §τ. 59, δπερ άπέδωκα ωσαύτως εις τον Συ|ε^β 

σιον έν Ποιήμ. Συνεσίου τού Κυρην. Μέρ. Β', σ. 375 κέξ.) στ. 19 «διψυέ^Μ 
καλόν Αίγόκερω δέμας* (ΐδ. καί παρατί;ρ. σ. ·*78) ||| 

«"Οτι» δέ «σώμα "Ομηρος ουδέποτε επί τού ζώντος εΐρηκε», λέγει δ|β 
Απολλώνιος 148, 23, «ό Άρίσταρχος παρατετηρηκεν τό σύνηθες Όμήρφ’!!» 

καί σεσημείωται διπλή», 

Συμφωνία τις Πλουτάρχου καί Συνεσίου υπάρχει έν τοΐς εξής. Έν'ρΐ 
ταις Όμηπκαις μελέταις τού Πλουτάρχου (Έτυμ. Μ. 103, 50 καί Σχ. Όμώξ|| 

Ο 625, ιδ. ΙΙλοΰτ,Ήθ. τόμ, Ζζ σ 99 Βερν.) φέρεται : “άνεμοτρεφές κύμα\ 

Ίλιάδος Ό, τό υπό τού άνεμου ηύξημένον, υψηλόν* δτε δέ τό ’Αγαμέ-'Αξί 

μνονος δόρυ άνεμοτρεφές φησιν, ώς έν τή Λ, άντι τον ϋπδ ανέμου γεγν-/^ 

μνασμένον, ισχυρόν, τά γάρ ύπεΰδια καί κατασκιαζόμενα των δένδρων ευ-";#! 

τενή μέν καί λεΐον τον δρπηκα ποιεί, ασθενή δέ καί μαλακόν καί άγΰ~1|| 

μναστον άναδίδωσιν* οίς δέ προσπίπτει τραχύς αήρ καί άνεμώδης, ταύταύ§|| 

ταΐς των πνευμάτων τρίβομε να πληγαΐς εύτονον καί δύσθρυπτον εχε||^Η 

την στερρότητα, τος φησι Πλούταρχος έν Μελέταις Όμηρικαις (Έτ. Μ :,ώ|§1 

έν μελέτη Όμηρου)». -^||Ι 

Παρά τφ Συνεσίφ Φαλ. έγκ. 12, σ. 76 Β άπαντα: «καί ώσπερ τώνά||| 

δοράτων τά μέν έλεια καί τά πεδινά χείρω, τά δέ δρεια κρείττω* την δέ;Ύ| 

αιτίαν Όμηρον πυνθάνου καί άκούση λέγοντος* άνεμοτρεφή γάρ και χε-:|§| 

γυμνασμένα, μηδέ γάρ Χείρωνα τον σοφόν είκή νόμιζε τφ Πηλει τό δόρύ^ϋ 

888ΒΜ®··-. 
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τεμ£Χν ούκ από των γειτόνοον Τεμπών ούδ’ από τίνος ορούς ή φάραγγος, 

0ύ λεία καί μήκιστα φύεται, άλλα Πη?άον έκ κορνφής) ού ταις έμβολα!ς 

τβν άνεμων έξέκειτο. ταύτ’ άρα ξύλον αγαθόν ην κτλ,». 

Του Πλουτάρχου προηγείται ό Άριστόνικος έν τή ερμηνεία τού άνε¬ 

μοτρεφές λέγουν « ... «διά τού άνεμοτρεφές βούλεται σημαίνειν τον εύ¬ 

τονον* τά γάρ έν εύηνέμφ χωρίφ φυόμενα εύτονα γίνεται παλλόμενα καί 

κοαδαινόμενα». Πρβ. καί Εύστάθ. 843, I «τό τραφέν καί έγγυμνασθέν 

τάς ίνας άνέμφ καί διά τούτο στερρόν καί ούκ εύθραυστον, άλλα εύτονον, 

όποια τά έν εύηνέμοις χωρίοις τρεφόμενα φυτά, διό καί ή τού Αχίλλειος 

μελία Πηλών εκ κορυφής τέτμηται». Την Όμηρικήν ρήσιν «Πηλών έκ κο¬ 

ρυφής», ώς ειδομεν, μνημονεύει ό Συνέσιος, παρ’ ού, οός φαίνεται, παρέ- 

λαβεν ό Ευστάθιος. Παρά τω Όμήρφ κεΐται Π 140 κέξ. καί Γ 387 κέξ. 

έγχος . . . βριθιη μέγα, στιβαρόν* τό μέν ού δύνατ’ άλλος Αχαιών 

πάλλειν, αλλά μιν οιος έπίστατο πή/.αι ’Αχμλλεΰς, 

Πηλιάδα μελίην, την πατρί φίλφ πόρε Χείρων 

Πηλίου έκ κορυφής, φόνον εμμεναι ήρώεσσιν. 

Βί 149 «έπεί δ? έν τουτοις καί ΙΙνϋαγόρου εμνημονευσαμεν, φ μά¬ 

λιστα ήρεσκεν ή έχεμν&ία και τό σιγάν, ά μη χρη λΛγειν, θεασωμεθα, ει 
καί "Ομηρος ταΰτην έσχε την γνώμην, κτλ.» (παρατίθενται Όμηρικοί 

στίχοι). 
Ό Συνέσιος λέγει Αίγ. Βζ 8, σ. 128 Β—129 ΑΒ «ο τοι Σαμιος Πν- 

ϋαγόρας τον σοφόν άλλ? ουδέ θεάμονά (ούδέν άλλ’ ή θεάμονά ΡείΒν.) 

φησιν είναι των τε οντων καί γινομένο^ν παραγγειλαι γάρ αυτόν εις τον 

κόσμον, ώσπερ εις αγώνα ιερόν, εφ- ω θεασασθαι τα γινόμενα.. . ουτιυς, 

ορ μέν κοινούται θεός τάς παρασκευάς των αποκειμένων έν βιφ τή φύ¬ 

σει. .. μηδέν ήττον, εί μή καί μάλλον των άνηκόων έχεμνϋείτω... τού δέ 

αληθούς ό)ρισται μέν ή γνώσις, (ύρισται δε ο λόγος, αλλά τοι και οντος 

υπό τον σοφού κεκρνψεται, πίστιν τίλ'α ταυτην παρακατατιθέμενου 

θεού, καί γάρ άνάρωποι τους ραολόγονς μισοναιν. ον δέ ουκ άξιοι θεός 

είναι μύστην, μήτε προεξαλλέσθω μήτε ώτακονατείτω. καί γάρ άνθρωποι 

μισονσι τονς φιλοπράγμονας. κτλ.». 

5Έτι δέ λέγει Έπιστ. 142, (σ. 726) «τον μέν Όδνσσέα διά τής επι¬ 

στολής έπέγνων, πολλών έπαναγόντιυν επί την μνήμην τού ηρο)θς* τον δέ 

Πρωτέα ήγνόησα. σέ μέν γάρ όντα τοιόνδε καί ημιθέων ψαύειν ούκ άπει- 

κός, εγώ δέ άλλο μέν τι σοφός, κατά δέ τό Δελφικόν γράμμα εμαυτόν 
έγνωκώς, καταδικάζω πενίαν τής φΰσεως καί άπογινώσκω την εις ήρο^ας 

οικειότητα, πλήν οσον μιμητής είναι τής εγ^εμυάίας ηνξάμην, ην καί αυτήν 

μοι συνέχεας κατά τον έκ Σπάρτης Μενέλαον’ ο>στε κινδυνεύεις συνιυριδι 

προσήκειν ηρώων, ούκ Όδυσσεΐ μόνφ. κτλ.», 
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Ο Συνέσιος μνημονεΰων έν τή Επιστολή ταυ τη του Όδυσσέως *αί 
λέγίον «πλήν δσον μιμητής είναι τής εχεμνθίας ηύξάμην», πόντους ε!χε 
κατά νουν τούς εξής στίχους τού Όμηρου, οΰς καταλέγει 6 Βίος έν Χφ 

149 κεφαλαίφ: «διό καί τούς φρονιμαιτάτους εγκρατέστατους γλώσσης 
πεποίηκε* καί τον Όδυσσέα τώ υίφ διακελευόμενον 

εί έτεόν γ’ έμός έσσι, έμοί δε σε γείνατο μήτηρ, 

μήτε τι Λαέρτης ίστω τάδε μήτε συβώτης 

ΐϋ|τε τις οικείο) ν μήτ* αυτή Πηνελόπεια. 

καί πάλιν αύτώ παραινεί 

αίγα καί κατά σόν νόον ΐσχανε μηδ’ έρέεινε (τ 42)». 

Οί. προηγούμενοι στίχοι εινε π 300 (δπου: «έσσι καί αίματος ήμετέ- 

ροιο»), 302 (δπου: «το γε»), 303 (ένθα: «οίκήοιν», υπέρ άποκατέστησεν ό 
Βερναρδάκης έν τφ Βίφ). Παρατηρητέον δέ, δτι οι στίχοι ο δ τοι δεν μνη¬ 

μονεύονται παρά τφ Στοβαίο) Άνθ. 33, 17, ο ύτίνος ιό μέρος τούτο παρέ- 

βαλεν ό Βερναρδάκης προς τό 149 κεφάλαιυν τού Βίου (Προλ. σ. XVI- 

XVII), εχον οΰτο): «Πλουτάρχου. Περί τής καθ’ "Ομηρον έχεμυθίας διά 
τούτων σαφώς δείκνυται* λέγει γάρ 

Θερσίτ ακριτόμυθε, λιγύς περ έών αγορητής, 

ίσχεο μηδ? έθελ’ οΐος έριζέμεναι βασιλήι 

(Β 246-247, δπου: «βασιλεύσιν»). καί τού Τηλεμάχου εϊπόντος 

η μ άλα τις θεών ένδον, οι ουρανόν εύρύν έχουσιν 

(τ 40) έπιλαμβανόμενος 6 πατήρ εφη 

σίγα και κατά σόν νόον ΐσχανε μηδ’ έρέεινε* 

αύτη τοι δίκη έστί θεών, οί Όλυμπον έχουσι 

(τ 42-43). τούτο εκσίγησιν οί, ΙΤυθαγορικοί καλούντες (ούτως ό Οοπιροτζ 
αντί τού: έξήγηοιν οί Π. κ.) ούδέν άπεκοίνοντο τοις περί θεών, δτι τύ- 

χοιεν, ίταμώς καί εύχερώς έρα»τώσι». 

Έν τφ Βίψ παρατίθεται πρώτον ό "Ομηρικός στίχος ξ 466 («επί γάρ 
τών παροινουντων εφη "καί τι έπος προέηκεν, δπερ τ’άρρητον άμεινον’). 

Επειτα επιφέρονται τάδε: «καί τώ Θερσίτη επιπλήττει "ίσχεο, 1 Θερσίτ* 

ακριτόμυθε — αγορητής* (δπου τό «ίσχεο» τού Β 247 προηγείται τού 246 

στίχου), καί τού Ίδομενέο>ς καθαπτόμενος ό Αίας λέγει 'άλλ’αιεί μΰθοις 
λαβρεΰεαι* ουδέ τ( σε χρή | λαβραγόρην έμεναι’ (ψ 478)* καί τών στρα¬ 

τευμάτων εις μάχην συνιόντων Τρώες μεν κλαγγή τ} ένοπή τ’ ΐσαν όρνι¬ 

θες ως* | οί δ’άρ’Υσαν σιγή μένεα πνείοντες Αχαιοί* (Γ 2,8)* βαρβαρικόν 
γάρ η κραυγή, Ελληνικόν δ’ ή σιωπή* διό καί τούς φρονιμωτάτους κτλ.» ■ 
(ίδ. ανωτέρω). 
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Έάν τις παραβάλη τα υπό τού Συνεσίου ειρημένα προς τά έν τφ 

Ι^ίορ καί τά παρά τφ Στοβαίω φερόμενα, θά ίδη τάς εξής διαφοράς. Ό 
Συνέσιος λέγει «ό τοι Σάμιος ίΐνϋαγόρας», έν τώ Βίω άπαντα ομοίως 

τό όνομα του φιλοσόφου «Πν&αγόρον.. . φ μάλιστα ήρεσκεν ή έχεμνθία 
καί τό σιγάν, ά μή χρή λέγειν* (άτινα παραβλητέα εινε προς τά έξης υπό 

τού Συνεσίου λεγάμενα), άλλ' ό Πλούταρχος παρά τφ Στοβαίψ λέγει 

«τούτο έκσίγησιν οί ϊίνΰαγορικοί καλούντες» καί περιορίζει μόνον εις τό 
ότι «ούδέν άπεκοίνοντο τοις περί θεών, δτι τύχοιεν, ιταμώς καί εύχερώς 
έρωτώσι», δπερ έχει καί ό Συνέσιος διεξοδικώτερον καί λεπτομερέστεροι· 

Παρά τφ ΙΙλουτάρχφ δέν μνημονεύονται οί "Ομηρικοί στίχοι «εί έτεόν 
γ’έμόςέσσι, κτλ.», ούς έχει 6 Βίος καί οΰς. ό;ς ειπον ανωτέρω, πάντως 

νοεί ό Συνέσιος έν τή 142 Επιστολή. Πρβ. τήν υήσιν τού Βίου «ά/ό και 

τους φρονιμωτάτους εγκρατέστατους γλώσσης πεποίηκε» πρός τήν τού 
Συνεσίου Αίγ. Βή 8 «... ώρισιαι δε ό λ.όγος' αλλά τοι και οντυς νττδ τον 

οοφον κεκρνψεται, κτλ.». Προσέτι δ? εν τφ Βίω γίνεται λόγος περί τής 

διαφοράς τών Ελλήνων καί τών βαρβάρων. Καλόν δέ νομίζω νά ύπο- 

μνησω, δτι πολύς λόγος γίνεται υπό τού Συνεσίου περί τής διαφοράς τών 

βαρβάρων καί τών "Ελλήνων καί τής Ελληνικής αγωγής έν Δίωνι 8,9. 10 

(πρβ. αυτόθι σ. 47 Β τήν ρησιν «ταντη δη πάλιν τον Ελληνα τον βαρβά¬ 

ρου πρώτον άγω και σοφώτερον τίϋημι, κτλ.»). Περί 0έ τής σιγής έν τοις 

Ύμνοις τού Συνεσίου ίδ. τά ύπ’ εμού γεγραμμένα έν Ποιημ. Συνεσίου 
τού Κυρηναίου, Μέρ. Β', σ. 344—34ο. 

Συνέσ. Έπιστ. 146, (σ. 730) «ήσαν άρα Αιγύπτιοι φαρμακεϊς, καί 
ού πάντα "Ομηρος ψεύδεται, δτε καί αυτός ίύγγων πλήρεις έπιστολάς εκ¬ 

πέμπεις απ’ Αίγυπτου. Ελένη μεν οΰν τό λαθικηδές φάρμακον ΗΓολύδα- 

μνα πόρεν, Θώνυς παράκοιτις’* σοί δέ τίς τό ανιαρόν δέδωκεν, κτλ.»; 

ΙΙαρά τφ Όμήρω φέρεπαι δ 219-221 

εν θ’ αύτ’ άλλ’ ένόητ’ Ελένη, Λιός έκγεγαυια. 

αύτίκ’ άο' εις οίνον βάλε φάρμακον, εν θ’ έπιναν, 

νηπενθές τ? άχολόν τε, κακών έπίληθον απάντων. 

καί 227 κέξ. 

τοΐα Διάς θυγάτηο έχε φάρμακα μητιόεντα 

έσθλά, τά οί Πολύδαμνα πόρεν, Θώνος παράκοιτις, 

Αίγυπτίη, τή πλείστα φέρει ζείδωρος άρουρα 

φάρμακα, πολλά μέν έσθλά μεμειγμένα, πολλά δέ λυγρά. 

Έν τφ Βίω 201. διακρίνονται τά είδη τής ιατρικής καί τά μέρη έκα- 

τέρου τούτο;ν, τό θεωρητικόν «τό διά τών καθολικών λόγων καί διά με¬ 

θόδου επάγον επί τήν τών κατά μέρος γνώσιν* τούτου <Υ αύ [ΐέρη τό μέν 

σημειωτικόν, τό <Υ αίτιολογικόν. πρακτικόν δέ τό διά τής ενεργεί ας αυτής 
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βαδίζον* τούτου δέ μέρη τό μέν διαιτητικόν, τό δέ χειρουργικόν, τόί 

φαρμακευτικόν, πώς οΰν εκάστω τούτων Όμηρος έπιβέβληκεν; ότι ||| 

γάρ θεωρητικόν τι είναι έπίσταται, έν τούτη) αίνισσεται . ·. 

τοΐα Διός θυγάτηρ εχε φάρμακα μητιόεντα 3 

(δ 227)* μητιόεντα γάρ λέγει δηλονότι κατά τέχνην θεωρητικήν έσκευα 
σμένα». Ό Βερναρδάκης Προλ σ. XXXI ί παρέβαλε Σχ. Όδυσσ. δ 227 

μετά τινων διορθώσεων αύτοΰ καί έν τελεί έγραψε «οί. Βοΐιοί II. Λ 515». 

άλλ’ ούδένχωριον του Πλουτάρχου σχέσιν έχον προ: τ λ ο τα έμνημόνευσεν. 

’Έχω δέ νά παρατήρησα), οτι την είρημένην Επιστολήν του Συνε 

σίου έχει προ οφθαλμών ό Ευθύμιος Μαλάκης έν τή 17 Επιστολή αυτό1 

(σ. 56-57 Μπόνη), έν ή προς άλλοις γράφει έν τελεί « ... καί δείξω μή 

πάντη τον μύθον διαψευδόμενον, ώς εστιν άρα καί φάρμακον λαϋικηδές,^ 

άκεσώδννον καί κακών απάντων έπληϋεςκ Τό «φάρμακον λαϋικηδές*-ά 

έλαβεν ό Μαλάκης παρά του Συνεσίου λέγοντας «τό λαϋικηδες φάρμα 

κον», όπερ δεν άπαντα παρά τω Όμήρφ δ 219 κεξ., αλλά τό «... φάρ· 

μακον . . . νηπενθές τ’ αχολόν τε, κακών επίληϋον απάντων» (220-221). 

Συνέσιος αντί του «κακών επίληϋον απάντων» του Όμηρου έγραψε την 

ωσαύτως Όμηρικήν λέξιν «λαϋικηδες» (X 83 «λαϋικηδέα μαζόν»' πρβ,ΐ 

Σχόλ. «τον λήϋην έμποιουντα τοΐς παισί των κακών απάντων») Σημειω-'; 

τέον δέ, οτι ό Μαλάκης έγραψε την διάφορον γραφήν «έπίληϋες» (αντί" 

τής «επίληϋον»), ήτις φέρεται καί έν τω Βίφ 211 «των ιατρικών φαρμά 

κων . . . τά δέ ποτά, όπου ή Ελένη τω κρατήρι μίσγει φάρμακον :.·,ψ§1 

νηπενθές τ’ αχολόν τε, κακών έπίληθες απάντων. V; 

Ό ΝαιιοΡ αντί του επίληϋον ή έπίληϋες προέτεινε νά γραφή έπίλησιν η 
λαϋικηδες (ώς έχει ό Συνέσιος, ου τό χωρίον άγνοούσιν οί έκδόται του. 

Όμηρου ΕικΚνίοΙι, ΑΙΙοπ, Βέτ&ΐά καί άλλοι). Έκ δέ των ήδη είρημενων 

καταφαίνεται ή συνάφεια του Συνεσίου μετά του Βίου. - τν 
Συχνή μνεία χωρίουν καί στίχων του Όμηρου γίνεται υπό τού Συνε 

σίου έν Φαλάκρας έγκωμίφ. Περί πάντων τούτων, νομίζω, πρέπει νά λε; 
χθώσι τά δέοντα κατά τήν παρά τφ Συνε σιορ τάξιν μετά τινων παρατη-γ 
ρήσεων, αΐτινες συμβάλλονται εις τήν καθόλου άκριβεστέραν γνώσιν και 
εις τήν ερμηνείαν καί εις τήν συμπλήρωσιν των ελλειποντων εν τοΐς Αε*|' 

ξικοΐς καί έν άλλοις σύγγραμμα σι. ή 
Ό Συνέσιος λέγει αυτόθι 2, σ 04 ΒΟ «ούκούν άνάσχου τού λόγου, 

καί· τήρησον εν πει ο η, φασί, την καρδίαν, ώσπερ ό Όδνσσενς προς την , 

άναγωγίαν των γυναικών άνέκπληκτος εμεινε καί σύ πειρώ μηδέν υΛΟ': 

τούτου παθειν». Τό «έν πείση . . . την καρδίαν* εινε κατά τό Ομηρ.ι^| 

υ 23 «τφ δέ μάλ! έν πείση κραδίη μένε τετληυΐα | νωλεμέως». Φέρονται 

δέ παρά τφ Συνεσίφ προς τή γραφή «πείση» καί αί γραφαί «πίσση» (με|| 

ΙρΛΐ 
11&'| 

Μ 
§111^ 
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σχολίου) καί «πεισμονή». Ό Κταοΐη^ΟΓ παρατίθεται καί τό τού Ζωναρά 

Δεξ* ΐόμ. Β',σ. 1531 «πεΐσα’ ή π.εΐσις και ή πεισμονή», ό'περ αγνοείται έν 
τφ Θησαυρό) τού Στεφάνου καί έν τφ Όμηρικφ Αεξικφ τού ΕΟοΙίηο (ώς 

καί τό σχόλιον τού Οοά. Μοη. Α τού Συνεσίου), Ή λέξις πεΐσα άπαντά 

παρ’ Όμήρφ μόνον έν τφ μνημονευθέντι στίχφ, εξ αυτού δέ παρέλαβεν 
αυτήν προς τφ Συνεσίφ καί 6 Πλούταρχος Περί άοργησίας σ 453 Ο Ο 

«Έρωτι μέν γάρ ούδ’ αύτφ πολλάκις έχοντι κατά χώραν έν τή 6Ομηρική 

πείση μένοντα τον θυμόν, κτλ.» (ό Ηιιΐΐοη εξαλείφει τό «κατά χώραν»). 

Ή δέ «άναγωγία των γυναικών», ήν λέγει ό Συνέσιος, εινε, ότι αΰται 
«μνηστήρσιν έμισγέσκυντο πάρος περ, | άλλήλησι γελώ τε καί ευφροσύνην 

Ηαρέχουσαι. | τού <Υ ώρίνετο θυμός ένί στήθεσσι φίλοισιν» (Όμ. υ 6 

κες.). 

Μετά ταύτα ο Συνέσιος παρατίθεται έν περιλήψει τά έν τφ Κόμης 
έγκωμίφ τού Δίωνος γεγραμμένα, έν οις μνημονεύονται Όμηρικοί στίχοι 

ή μέρη στίχων Α 197, Γ 281, X 401-402 μετά διαφόρου γραφής «πεψό- 

ρηντο» αντί τής «πίτναντο» («πίλναντο», «πίμπλαντο»), Ρ 51-52, π 17(ή 

ζ 230-231, Γ 64, X 470, Α 551, 568, κλπ., Α 538, 556 κλπ., Α 529. (Περί 
τινων έκ τούτων ϊό. τά γεγραμμένα έν τοις έμπροσθεν). 

Φαλ. έγκ. 5, σ. 67 ΑΒ «ούμός ούν λόγος όριεΐ πάντων ήκιστα χρή- 

ναι φαλακρόν άνδρα αϊσχύνεσθαι· τί γάρ, εί ψιλήν μέν έχει τήν κεφα¬ 

λήν, λάσιον δέ τό φρονούν, οίον τον Αΐακίδην ή ποίησις ύμνησεν; άλλ’ 

ούτός γε ήμέλει των τριχών, άς καί δωρεΐται νεκρφ. κτλ.». Ό λόγος εινε 

περί τού Αχίλλειος, δν λέγει Αΐακίδην δ Συνέσιος καθ’"Ομηρον 1 191 

καί λ 471, 538, κλπ. (ΙΙροσθετέον τό όνομα ΑΙακίδης εις τό Λεξικόν των 
κυρίων ονομάτων Ραρο-Βοιιεοίοι- καί έκ τού Συνεσίου περί τού Αχίλ¬ 

λειος). Περί δέ τής κόμης αυτού τής δωρυυμένης τφ νεκρφ Πατρόκλψ ιδ. 

τά γεγραμμένα ήδη έν τοΐς έμπροσθεν. 

Λυτ. 9, σ. 72 Α—Ο «προς ταύτα γραφέτω μέν Όμηρος, πλαττέτω 

δέ, εί βούλεται, καί Φειδίας αποδείξεις τω Δίωνι, χαίτην τφ Λιί καθιέντες, 

καί ταύτην βαθείας τριχός, IV έχη κινεΐν δι’ αυτών, οπότε θέλει, τον 

Όλυμπον, ό γάρ δρώμενος έν ούρανφ Ζευς (δηλ. ό άστήρ), άπαντες ί'σμεν, 

οίός έστιν* εί δέ τις έσιι καί έτερος Ζευς, ούκ οίδα μέν, ει τις έστι μετά 

σώματος έτερος, έστω δέ, εί τις οιεται... αλλά γάρ έοίκασι ποιητική τε 
καί πλαστική, καί τό μιμητικόν «παν γένος ήκιστα μέν είναι φιλάληθες* 

δημαγωγικόν δέ ως μάλιστα. .. τίμιο ν δέ άμαθέσιν ή κόμη... τί 5’ άν ούν 

δοκεΐς Ομηρον υπό των Ελλήνων παθειν, αυτά τάληθή περί τού Διός 

είπόντα κτλ.» (δηλαδή οτι 6 Ζευς δεν είχε κόμην, άλλ’ ήτο φαλακρός, ώς ό 
ορώμενος έν ούρανφ πλανήτης Ζευς). 

Ό Συνέσιος λέγει περί τού Διός καθ’ "Ομηρον Λ 528—530 
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ή καί κυανέχισιν επ'* οφρΰσι νεΰσε Κρονίων, 

άμβρόσιαι δ5 άρα χαΐται έπερροόσαντο ανακτος 
κράτος απ’άθανάτοιο, μέγαν δ έλέλιξεν Ολυμπον 

καθ’ οΰς, ως λέγεται, έποίησεν ό Φειδίας τό χρυσελεφάντινον άγαλμα, τοΰ 

Λιος έν Όλυμπία. Τον στίχον «άμβρόσιαι δ’ αρα χαΐται έπερρώσαντο 

ανακτος» ώς απαντώντα έν τφ Κόμης έγκωμίφ το3 Λίίονος μνημονεύει 6 

Συνέσιος Φαλ. έγκ. 3, σ. 05 Ο. ΓΙρβ. καί 22, σ. 84 Λ «αί ρωννυμεναι τρί¬ 

χες από της κεφαλής τοΰ Διός και συγκινοΰσαι τον ουρανόν, δ τοις πλή- 

θεσι καί τοις άγαλματοποιοΐς συνεχώρησεν». Τά φεοομενα παρά τφ Συ- 

νεσίφ προσθετέον εις τά τοΰ Στράβωνος ΓΙ', σ. 3;>Ι. Πρβ. καί Άρριαν. 

Έπικτ διατρ. Β', 8, 20 «μή γάρ 6 Ζεΰς ό έν Όλυμπία όφρύν άνέσπακεν; 

αλλά πέπηγεν αΰτοΰ τό βλέμμα, οΐον δει είναι τοΰ έρουντος' *ου γάρ έμόν 
παλινάγρετον οΰδ’ απατηλόν5» (°Όμ. Α, 520, ούτος δε ο στίχος καί ό 

527 προηγούνται των στίχων «ή καί κυανέχισιν— έλέλιξεν Ολυμπον»), 

Πρβ. καί Εύστάθ. εις ’ϊλ. Λ 528 «φέρεται δέ ενταύθα ιστορία, ότι Εΰ- 

φράνωρ Άθήνησι γραφών τους δώδεκα θεούς και άπορων, προς οίον 

αρχέτυπον γράψη τον Δία, παρήει έν διδασκάλου* καί άκοΰσας των επών 

τούτων, ά}ΐβρόσιαι δ’άρα χαΐται καί τά εξής, εφη ώς ήδη έχε», τό αρχέτυ¬ 

πον καί άπιών έγραψεν* οι δέ ψασιν ότι από τούτων των στίχων όρμηθείς 

Φειδίας 6 άγαλματοποιος έποίησε τον έν Όλυμπία Αία .. καί ο γεωγρά¬ 

φος (δηλ. ό Στράβων) δέ φησιν ότι προς "Ομηρικόν παράδειγμα, τό επ’ 

όφρΰσι νεΰσεν, ό Φειδίας έποίησε τον έν Όλυμπία Δία ελεψάντινον». 

ΙΙαρατηρητέον δέ, ότι ό Συνέσιος έν τφ ανωτέρω καταλεχθέντι χω¬ 

ρίο) Φαλ έγκ. 22, σ. 84 Α λέγει «αί ρωνννμεναι τρίχες κτλ.» άντι τοΰ «αί 

δωόαεναι τ.», συναπτών καί αυτός, ως καί άλλοι, τό ροινννμαι μετά τοΰ 

ρώομαι. 
Αΰτ. 11. σ. 74 Ό «ώσπερ αμελεί τον Όδυσοέα παίζουσιν οΐ μνηστή-; 

ρες, μειράκια κομώντα καί διαρρέοντα καί ταχύ μάλα κακώς απολοΰμενα, 

πλεΐον εκατόν, ύψ’ ενός άπαντα φαλακρού, όν τέως λαμπαδηκόμον οντα 

και φως άπτοντα χειροποίητον νουθετοΰσιν άπηλλάχθαι πραγμάτων, ως 

άρκοΰσης τής κεφαλής περιλάμψ(/.ι την ύλην οικίαν». Ταΰτα άναφέρονται 

εις την Όμηρου Όδυσσειαν, ένθα φέρεται υ 313 περί τοΰ Όδυοσέως 
«αντάρ ό π.άρ λαατττηροι φαεινών αίΟομενοιοιν | εστηκειν ές πάντας όρο)- 

μένος», καί 343 κεξ. 

«τυΐσιν (V Εΰρΰμαχος, Πυλυβου πάϊς, ήρχ’ αγορεύει ν 

κερτυμέο)ν Όδυσήα* γέλω δ’ έτάροισιν έτευξεν* 

κέκλυτέ μευ, μνηστήρες άγακλειτής βασιλείης, 

οφρ’ εί'πο) τά με θυμός ένί στήθεσσι κελεύει, 

οΰκ άθεεί όδ’ άνήρ Όδυσήιον ές δόμον ήκει' 

Συνεσίου Περί Όμηρου κλπ. 333 

εμπης μοι δοκέει δο.ΐδων αέλας εμμεναι αυτόν 

κάκ κεφαλής, επεί ον οι ενι τρίχες ονδ* ήβαιαί». 

Καλόν νομίζω νά μνημονεύσω τά είρημένα υπό τοΰ Κασσίου Αί ο>νος 
ΝΗ , 13 «(Τιβέριος) έφείσατο δέ και Λουκίου Σηιανοΰ στρατηγού Μάρ¬ 

κου τε 1 ερεντίου ίππέιυς, εκείνου μεν ΰπερφρονήσας τά τε άλλα πάντα 

διά φαλακρό»ν έν τοις Φλοκραλίοις μέχρι νυκτός επί τη τοΰ Τιβερίου 

χλευασία, ότι τοιουτος ήν, ποιήσαντος, καί φως τοις άπιοΰσιν έκ τοΰ θεά¬ 

τρου διά πεντακισχιλίων παίδα>ν άπεξυρημένιον παρασχόντος' τοσοΰτον 
γάρ έδέησε δι οργής σ.ΰτφ γενέσθαι, ώστ’ ουδέ προσεποιήσατο αρχήν, ότι 

περί αυτών ηκηκόει, καίπερ καί Σηιανών έξ εκείνου πάντων των φαλα- 

κρ (7))' ό νο μ α σ θ έ ν τ ο.) ν ». 

Αΰτ. 12 σ. 76 ΒΟ «καί ώσπερτών δορά των τά μέν έλεια καί τά πε¬ 

δινά χείρω, κλπ.». Περί τούτων έγένετο ήδη λόγος έν τοις έμπροσθεν. 

Αΰτ. Ιι, σ. 80 Π—81 Α «6 γοΰν Άχιλλεΰς άναθαρσήσαι τους Τρώας 
φησιν, οΰχ ότι τής κόμης οΰχ όρο)σιν αιωρουμένην την σόβην' αλλά 
πως Αεγει; 

Γοΰ γάρ έμής κόρυθος λευσσουσι μέτωπο ν 
έ γ γ ΰ θ ι λ α μ π ο μ, έ ν η ς? 

(Όα. Π 70-“71). Γίερί δέ των έξης «εί δέ ’Αχιλλεύς εκόμα κτλ.» έλέ- 

χθησαν τά δέοντα άλω)τέρα). 

Αΰτ. 18, σ. 810—82 Β «τί οΰν ώσπερ ερμαίου λαβόμενος έχη 

ξανθής δέ κόμης ελε ΙΙηλείωνα; 

όλως δέ διατί τεμάχιον έκφέρεις, αλλά μή πάντα τον στίχον έλκεις εις 

μέσον; οΰκούν έπεί μ ή σΰ βοΰλει, τοΰ παρ’ημών αυτό γενέσθαι σΰ την 
ανάγκην έποίησας. 

στη δ’όπιθεν, ξανθής δέ κόμης έλε Πηλείωνα 

(Όμ. Α 197, όπου οι νεότεροι άναγινώσκουσι: Πηλείωνα). Εύγε, ώ Αϊτόν, 

ώς οΰ παρελκοΰσας άφήρησαι σύλλαβός, άλλ' έν αίς άπαν ενι τουναν¬ 

τίον φ βοΰλει. εντεύθεν εγώ μαντεΰ ·μαι καν τοΰτφ τής ηλικίας Άχιλλέα 

φαλάκρας μετεΐναι». Καί μετά τινα άλλα επαναλαμβάνει ο Συνέσιος τον 
στίχον «στη—ΙΙηλείωνα», καί έπιφέρει «ΐνα λάβοιτο τής κόμης, όπισθεν 
έστη, ώς οΰκ οΰσης έκ τοΰ προσθίου λαβής». 

Αΰτ. 19, σ. 82 Ο «Έκτορος γάρ καταψεΰδεται, μάλλον δέ Όμηρου 
τά περί Έκτορος* τάχα δέ καί Όμηρου καί Έκτορος .. ά δέ γέγραφεν 
ώς Όμήρφ περί "Έκτορος είρημένα 
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άμ.φί δέ χαΐται 

κυανέαι πεφορηντο 

δειξάτω τις, ου κεϊται των Όμηρου ραψωδιών, άλλ’ ούδ’ αν ’Ίωνα δοκώ 

τον ραψψδδν έξευρεϊν. πώς δ’ αν Όμηρος κομήτην έποίησεν, δν είσήγα- 

γεν εις την ποίησιν έτέρω καλλιοπιστή λοιδοροΰμενον; κτλ.». 

ΙΙαίζων λέγει ό Συνέσιος ότι οί στίχοι ούτοι δεν άπαντώσι παρά τφ 

Όμήρψ. Ηδε τά γεγραμμένα ήδη ανωτέρω. 

Αΰτ. 20, σ. 83 Α-0 «ειδέ κάρη ξανθός ήν ό Μενέλαος, άλλ’ ου τι 
και κομήτης γε ήν, όσα γε από του λόγου, άλλ’ ουδέ έπαινος τούτο τρι¬ 

χών, άλλ’, ώσπερ είχεν, έδίδαξεν. ού γάρ, ότι αν Όμηρος όνομάση, τούτο 
τής φύσεώς έστι τών επαινετών. Λίιυνι δέ υπέρ ευπορίας ταυτόν έοικετ 

είναι μνήμη τριχών και έγκωμιον, οστις ούτως ανδρειως έπεθετο τα μέν 
οΰκ ένόντατή ποιήσει προσνέμειν, τών δέ. όντων αποστερείν αυτήν, ώσθ’, 

ΐνα πείση, λέγων δτι πρέπει πολύ μάλλον άνδράσιν η γυναιξίν ή κόμη, 

και τών θεών φησι τάς μέν θηλείας Όμηρος άλλως επαινεί, βοώπιν 
"Ηραν και Θέτιν άργυρόπεζαν* τού Διύς δέ μάλλον έπαινε! τάς τρίχας, 

έξεκέκοπτο γάρ ίσως αύτφ τύ βιβλίο ν επών αγαθών καί συχνών, όποια 

ταυτί 

Άπόλλωνι άνακτι, τον ήΰκομος τέκε Λητώ, 

τον θές Άθηνα ίης επί γούνασιν ήυκόμοιο. 

(Α 30 καί Ζ 273). Περί δέ τής "Πρας έπιβουλευοΰσης τον Δία κατακοι- 

μίσαι (Ξ 159 κέξ.), τά ιε άλλα κομμωτίσασθαί ψηοι την θεόν, έν φ γε 
μέλλει καί δεήσεσθαι τού κεοτον, δς άλλα τε πολλά δύναται καί μέγι¬ 

στο ν, δτι κλεπτει τών έχόντων τών νουν (Ξ 214 κέξ.). τότε τοίνυν έν ταύτφ 

μυραλοιψήσαί τε αυτήν λέγει (αυτόθι 171 —175), καί δτι 

χαίτας 

πεξαμένη, χερσί πλοκάμους έπλεξε φαεινούς, 

καλούς, άμβροσίους (αυτόθι 175—176), 

ό καί τού πλήθους τών εγκωμίων άξιον». 

Ένόμισα καλόν νά καταλέξω πάντα ταύτα διά την έν αύτοϊς μνείαν 

ικανών Όμηρικών χωρίων καί την κατ* έννοιαν τινων άπόδοσιν. 

Αυτόθι 21, σ. 64 (7 «ούκοΰν από μέν τών φίλοκόμων είσίν οί μοι¬ 

χοί. καί γάρ "Ομηρος έχόμενον τον κερά άγλαον τον παρφενοπίπαν εποίη- 

σεν, (ύς έπί διαφθορά γυναικών ήγλαϊσμένης τής κόμης* καί μοιχός έστιν 

αυτός ούτος* τά κράτιστα μέν ούν τών μοιχών, εις δν άπέρριπται τούνει- 

5ος». Ό Διομήδης λέγει προς τον Αλέξανδρον (ΙΙάριν) Α 385 
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τοξοτα, λωβητήρ, κέρα αγλαέ, παρθενοπϊπα. 

Οί κιόδικες τού Συνεσίου έχουσι την γραφήν «κερά άγλ.», ήτις φέ¬ 

ρεται καί έν τισι κώδιξι τού Όμηρου καί παρ’ άλλοις. Μεγάλη ήτο παρά 

τοις παλαιοί; η συζήτησις, αν τύ κέρα είνε πτιύσεο.); αιτιατικής ή δοτικής, 

οτ έγραψαν τινες «συν τφ ι» κέραι—κέρα (ως γράφουσι καί νυν), καί αν 
| σημαίνει την τρίχα (τάς τρίχας, την τρίχωσιν) ή τό τόξον. Πδ. περί τού- 

! των Θησαυρόν Στεφάνου καί Εδείΐπο· Λεξ. Όμηρ., ένθα ελλείπει ή μνεία 

- τού Συνεσίου, οστις νοεί την λέξιν κέρα ώς κόμην καί συνάπτει τό «κέρα 

αγλαέ» μετά τού «παρ&ενοπϊπα» έπί όνείδει τού Πάριδος ώς μοιχού, «ώς 
έπί διαφθορά γυναικών ηγλαϊομένης της κόμης» αυτού. Προσθετέο ν καί 

ταύτα εις τά υπό τών αρχαίων καί τών Βυζαντιακών περί τού χωρίου 

τούτου τού Όμηρου εϊρημένα. Έν δέ τφ αύτφ κεφαλαίφ σ 85 Α λέγει ό 
| Συνέσιος περί τού μοιχού «έν μέν δή τούτο τοιούτο γένος, δ συχνάς μέν 

οίκίιΐς ανασ πάτους εποιησεν, ενίας δέ ήδη καί πόλεις* καί τού συρραγήναι 

τά; ηπείρους άλλήλαις και διαβηναι τους "Ελληνας έπί τά Πριάμου 
οκήπτρα /ιοιχεία γέγονε πρόφαοις». 

Συνέσ. Περί ένυπν. 15, σ. 143 Ο «ταύτην εγώ την μαντικήν έμαυτφ 
τε αςίω παρεΐναι καί παισι καταλιπεΐν, εφ’ ην ού δε! βαδίζειν συσκευά¬ 

σαμε νους οδόν μακράν ή πλούν υπερορίαν, ώσπερ ΙΤυθώδε καί ές νΑμ- 

ιιωνος, αλλ’ αρκεί καταδαρθεϊν χεΐρα νιψάμενόν τε καί εύφημήσαντα. 

ή 5’ύδρηναμένη, καθαρά χροι είμαθ’έλουσα, 

εύχετ’ Άθηναίη. 

οδτως αίτησομεν όνειρον, ώσπερ ίσως "Ομηρος ήτησε». Τό μνημονευόμε- 

νον χωρίον τού Όμηρου εϊνε ρ ο8 —59, ένθα κεϊται «ευχετο πάσι θεοισι 

τεληεσσας εκατομβας ί ρεξε.ν», δηλ. η Π ηνελόπη, προς ήν είπε νά ποίηση 
ούτως ο 1 ηλέμαχος 48,50 —51 «άλλ’ ύδρηναμένη... εύχεο πάσι θεοιοι 
κτλ.». 

Αυτόθι 1.5, σ. 141 ΑΒ «καί δε! δαπάνης συχνής καί τύχης ούχ ήκι¬ 

στα. συγκομίσαι Κρήσσανβοτάνην και πτευόν Αιγύπτιον καί όστέον Τβη- 

ρικόν, καί νη Δί’ εΐ τι τεράστιον γης ή θαλάσσης έν παραβύστω φύεται 
τε καί τρέφεται 

ημέν δύσομενου Ύπερίονος ήδ’ ανιόντος. 

λέγεται γάρ τοι καί ταύτα καί πολλά τοιαύτα περί τών τεχνιιευόντων 

τήν θύραθεν μαντικήν, κτλ.». Ό Συνέσιος, ί'να προσαρμόση τον στίχον 
προς τόν λόγον, έγραψε ν «ήμέν... ήδέ», άλλα παρ’Όμήρφ α 24 κεϊται 
<:οί μέν... οί άέ» (δηλ. Αίθίοπες). 
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Σννέα. Έπιστ. 4, (σ. 639 Ηαχίι.) «άλλα φυγεΐν παρ’ ΰμιν ^γκλημ|| 

δειλίας ήσχύνθημεν, καί διά τούτο 

ούπωςέτι ειχεν ύποτρέσαι ούδ’άναδϋναι 

("Ο μ. Η 217, δ που: «αλλ? ου πως—άναδύναι») καί μετά ταύτα «ΐίψ λαών 

ές ομιλάν». Πρβ. Σχ. I-, Ήσύχ. «άποψυγεΐν διά δέος». 

Έπιστ. 45, (α. 655) «ως αϊ γε Καρπαθίων ολκάδες φήμην έχουσΐ! 

διανοία κεχρήσθαι, καθάπερ αί Φαιάκων των πάλαι, πριν επί την νήσον| 

γενέσθαι τό δαιμόνιον μήνιμα». "Ο Συνέσιος εννοεί τον στίχον τής| 

Όδυσσείας η 36 «των νέες ώκεϊαι, ώς ει τττερόν ?/έ νόημα»» Τό δε «δ«ι-~ 

μόνιον μήνιμα» είνε ή οργή του ΙΙοσειδώνος κατά των Φαιάκων διά τήν| 
αποστολήν του Όδυσσέως εις τήν Ιθάκην διά ταχείας νεώς. Ό θεός άπε- 

λίθωσε τήν ναύν ταύτην («λααν Ι'-βηκε και ερρίζινοεν ενεριλενν 163, και 5 

ήθελε «μέγα δέ οφιν δρος πόλει Λμφικαλύψαι» ν 152, πρβ. καί 158). 

Έπιστ. 79, (ο. 689) «*Ανδρόνικος γάρ ό τά τοιαΰτα πιστευθείς και| 

ευεργέτης τής ευτυχούς των υπάρχων οικίας εσομενος μαίνεται εκπάγλως, . 

πίοννος Θόαντι, ουδέ τι οίδε τίνειν 

άνέρας ουδέ θεούς* κρατερή δέ έ λύσσα δέδυκεν». 

(Όμ. I 238—239, ένθα 6 λόγος είνε περί τού Έκτορος, όστις «μαίνεταί| 

έκπάγλως, πίσυνος Διί, ουδέ τι τίει | ανέρας κτλ.». Ο Συνέσιος μετέβα-| 
λεν ολίγον τον 238 στίχον καί έγραφε καί «Θόαντι» αντί τού «Διί», προσ-| 

αρμόσας προς τό δνομα «Θόας», περί ού γίνεται λόγος εν τη έπιστολή| 

ταύτχι). 
Έπιστ. 81, (σ. 690) «εί καί μή πάντα ό δαίμων άφελίσθαι με δύνα- 

ται, αλλά βούλεται, δσα γε δύναται, 

δς μ’ υίών πολλών τε καί εσθλών εύνιν έθηκεν 

("Ομ. X 44), άλλα τό γε προαιρείσαι τά βέλτιστα καί τίθεσθαι τοΐςαδι- 

κουμένοις ούκ άφαιρήσεται* κτλ.». 
Περί ένυπν. 4, σ. 133 Β «και όσον γάρ έξω τού κόσμου θειον έστιν|§ 

«παν έστίν άγοήτευτον’ 

ό δ> αφημένος ούκ άλεγίζει | ουδ' όθεται. 

(Ο 107—108). ή γάρ νού φΰσις αμείλικτος* τό δέ παθητικόν έστι τό θε1| 

γύμενον». Τά παρά τφ 'Ομήρω προς αλλοις λεγει η Ηρα περί τού 

ό δέ Συνέσιος περί τής φύσεως τού νού. ^ 
Έντή 121 Επιστολή, (σ. 711-712) έχει ό Συνέσιος τον ωραιονον^ 

τως διάλογον Όδυσσέως καί Κύκλωπος, εν ω μνημονεύεται και η Γαλ||| 

τεια (περί τούτου θά είνε ό λόγος αλλαχού). Μετά δέ τον διάλογο^ 

Συνέσιος αποτεινόμενος προς Αθανάσιον τον ύδρομείκτην, προς ον Υ<||| 
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φ£ί τήν επιστολήν, καί δν παραβάλλει προς τον Κύκλωπα τον τιμώρη¬ 

σε ν τα υπό τού Όδυσσέως, λέγει πρός τοΐς αλλοις «εί δέ δει πάντο)ς 

ύ.τερσχείν σε των νόμων, άλλα μή εγωγε είην ό παραλΰων αυτούς . . . καί 

γάρ, εΐ μέν ήν έπί τοΐς ίερεύσιν ή πολιτεία, τούτους αυτούς έδει τής πο¬ 

νηριάς κολαστάς είναι.. . 

'ούτω καί των πρόσθεν έπευθόμεθα κλέα άνδρών' 

(Όμ. 1 524). ούτως έποίουν, έως έδόκει καλόν είναι τον αυτόν εύχεσθαί 
χί υπέρ των κοινών αγαθών καί πράττει ν, όπως άν παραγένοιτο* καί γάρ 

Αιγύπτιοι καί τό των Εβραίων γένος χρόνον συχνόν υπό των Ιερέων έβα- 

(κλεύθησαν. κτλ.». 

Έπιστ. 123, (σ. 713) 

εί 6έ θανόντων περ καταλήθοντ’ είν Άίδαο, 

αύτάρ εγώ καί κεΐθι φίλου μεμνήσομ5 εταίρου. 

Όμήρω μέν έποιήθησαν οί στίχοι (X 389-390), ο δέ νους αυτών ούκ οιδα, 

εί Άχιλλεΐ περί Πατρόκλου μάλλον άξιος είρήσθαι ή έμοί περί σου, τής 
φιλτάτης τε καί. εύεργέτιδος κεφαλής, κτλ.». Τούς αυτούς δέ στίχους έχει 

καί έν αρχή τής επομένης 124 Επιστολής (Τή φιλοσόφψ), μόνον δ τι εις 

τόν 390 προσήρμοσε τό δνομα τής Ύπατίας καί έγραψε ν «αύτάρ εγώ καί 

κεΐθι τί/ς φίλης * Υπατίας μεμνήοομαι». ύπεριδών τό μέτρον. 

Έπιστ. 130, (σ. 717) «τούτων όξέως ήσθοντο Μακέται, καί γέγονε 

διαδόσιμος από των μειξοβαρβάρων εις τούς βαρβάρους ή φήμη. 

ήλθον έπειθή όσα φύλλα καί ά'νθεα γίνεται ήρος. 

φευ τής νεότητας, ήν άπολωλέκαμεν .... κυνηγέσια δέ εκείνα τά πρόσω 

. . . πάντα έρρει. καί στένομεν μεμνημένοι 'ήβης τ' εκείνης νού τ’ εκείνου 

καί φρένων5, κτλ.». Ό Όμηρικός στίχος «ήλθον έπειθ’ κτλ.» είνε ι 51, 

ένθα ό λόγος είνε περί των Κικόνων των κατά τού Όδυσσέως καί τών 

έταίριον αυτού έλΟόντων* δμοιος δέ στίχος είνε καί Β 468, οπού ο 

λόγος είνε περί τών Αχαιών, οΐτινες «έσταν δ’ έν λειμώνι Σκαμανδρίω 

άνθεμύεντι (468) μυρίοι, δοοα ιε φύλλα και άνϋεα γίγνεται ώρη», Έν 

άμφοτέροις ό έκτος πούς έχει την λέξιν «ώρη», αλλά παρά τφ Συνεσίω 

φέρεται ή λέξις «ήρος». 

Εινε προφανές, ότι τό Όμηρικόν χειρόγραφον τού Συνεσΐου είχε την 

διάφορον γραφήν «ήρος» έν ι 51, ήν έχουσι καί τινες τών κωδίκων καί 

μνημονεύει ο Ευστάθιος «ήρος ή ώρη τή τον εαρος». Φαίνεται δέ, ότι ή 

γραφή αύτη εισήλθεν εις τό Όμηρικόν κείμενον έκ τού Όμηρικού "Υμνου 

εΐ; Λήμ. 455 «ήρος άεξομένοιο, κτλ.», καί έκ τού στίχου τού Αλκαίου 
«ήρος άνΰεμόεντος έπάϊον κτλ.», καί ότι συνετέλεσε καί τό Όμηρικόν 

χωρίον Ζ 147—148 «φύλλα... εαρος δ’ επιγίγνεται ώριρ. Πάντως δέ μνη- 
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μονευτέα εινε και ή παρά τφ Συνεσίω γραφή, ην αγνοούσι τά Λεξικά κ 

οι έκδόται του Όμηρου. 

Έπιστ. 137, (σ. 722) «εϊ τής Όδυσσέως πλάνης κέρδος έφησεν Όμ 
ρος 'πολλών ανθρώπων ιδειν τε άστεα και νόον γνώναι’ (α 3), καί ταύτ 

«ύτφ τής προσορμίσεως γενομένης ου προς άνδρας χαρίεντας, αλλά πρς 
Λ «ισ τρύγον ας καί Κύκλωπας, ή που θαυμαστώς άν ήσεν ή ποίησις τή 

έμήν τε καί οήν αποδημίαν, παρασχούσαν ήμίν εις πείραν έλθει ν τώ 

καί διά φήμης άπιστουμένων. κτλ.». 

Έν τή αξιολογώ τάτη 148 Επιστολή Όλυμπίφ λέγει ό Συνέσιος (σ, 

731) «... ού γάρ είμι γείτων θαλάττης ούδ’ ελλιμενίζω συχνά, άλλ’ άν 

κισμαι προς νότον άνεμον Κυρηναίων έσχατος, καί γείτονες ήμιν είσ 

οί'ους Όδυσσεύς μετά την Ιθάκην το πηδάλιον έχα>ν έζήτει, μήνιν Πο- 

σειδώνος παραιτούμενος. 

οι ούκ ΐσασι. θάλασσαν 

άνέρες, ουδέ θ? άλεσσι μεμειγμένον είδαρ έδουσιν 

(λ 122-123, ψ 2(39-270) . . . . (σ. 732) άριστώμεν 5’ έπ’ άλφίτοις, ήδίστοις 

μέν έμφαγειν, ήδίστοις δ’έμπιεΐν, ά καιΝέσχορι κίρνησιν 'Εκαμήδη. μετ 

κόπον ισχυρόν ύ κυκεών τής θερινής ώρας άλέξημα (Λ (324 κέξ. 638 κεξ 

. . , ή διά των κυνών καί των ίππων θήρα, ην ονκ οϊδα, πώς ον προσεϊ* 

πεν Όμηρος κυδιάνειραν, ουδέ άριπρεπέας εφη τους ανδρας έν αν τη γίγνε- 

σϋαι' την δε αγοράν έγκωμίψ τοιοντω τετίμηκεν, άνθρώπια παρεχομένην 
αναιδή καί παμπόνηρα καί ούδέν υγιές, άλλα ?.οίδορα και κακορραφεΐν 

είδότα. κτλ.». (ΓΙρβ. "Ομ. Λ 490 «ούτε ποτ' εις άγορην πωλέσκετο κνδιά- 

νειραν | ούτε ποτ’ ές πόλεμον κτλ.», καί 1 440—441 «νήπιον, ου πω εΐδόθ 
όμοιίου πολέμοιο | ούδ’ άγορέων, ινα χ άνδρες άριπρεπεες τελέϋονσιν» 

’Ίδ. καί Σχόλ. εις Α 490, όπου μνημονεύεται καί το χωρίον ί 440—44 

δι’ ού αυτός ό ποιητής ερμηνεύει το όνομα κνδιάνειρα. Προσθετέον 

εις ταύτα καί τό χωρίο ν τοΰ Συνεσίου, δστις συνάπτει άμφότερα τά μνη 

μονευθέντα χωρία τού ποιητού, ώς τά Σχόλια). 

Αυτόθι (συνέχεια σ. 733) «έπεί, καί βασιλεύς δτι μέν αεί ζή, τού 

ίσως έπίστανται σαφώς .. δστις δέ: ούτός έστιν, ού μ άλα έτι σαφοις, άλ 

έν ήμιν είσί τινες, οι μέχρι καί νυν Άγαμέμνονα κρατεΐν ήγηνται 
Άτρείδην, τον επί Τροίαν, τον μάλα καλόν τε κάγαθόν τούτο γάρ πα 

δόθεν ήμίν ώς βασιλικόν παραδέδοται τούνομα. καί Όδυσσέα τινά αυτ 

φίλον όνομάζουσιν οί χρηστοί βουκόλοι, φαλακρόν μεν άνθρωπον (πρ 
"Ομ. υ 349 κέξ.* ϊδ. τά έν τοΐς έμπροσθεν γεγραμμένα), αλλά δειν 

ομίλησαι πράγμασι καί πόρον έν άμηχάνοις εύρείν. αμελεί γελώσιν, οτ< 

περί αυτού λέγωσιν, ήγούμενοι πέρυσιν έκτετυφλώσθαι τον Κύκλω 

και ως εΐλκετο μέν υπό τφ κριώ τό γερόντων, το δέ κάθαρμα την θυρ 

■ 
Η 
ϋ 
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έτήρει καί ούραγεΐν ωετο τον ήγεμόνα της ποίμνης, ούκ άχθόμενον τφ 
φορτίο), τή δ' αυτού συμφορά συναχθόμενον». 

Περί τής Επιστολής ταύτης τού Συνεσίου λέγει 6 λΥϋ&ιηοΛνίΐζ έν 
Βίϋζαηβ-δδεΓ. ιΐ5\ν. σ. 278, σημ. 4 «Πογ ^απζο Βπ*ίΠ ίδΐ νοπ ^ηΐζποΐ^ΐίη- 

άοΓ Ρι*Ϊ5θ1ΐ0 απά Πο^οιίδννπΐιιΐιοΐί: Ιτοΐζ αίΐετ δΠΙίδΐίδοΙιβη 5ρίβΐ€Γθίβη»), 

Επανέρχομαι αύθις εις τό ανωτέρω γραφέν πρώτον μέρος τής 148 

Επιστολής, ίνα συνάψω αυτό μετά τού 170 κεφαλαίου τού Βίου, έν ω 

φέρονται τάδε: «έν δέ τοΐς τού Φοίνικος λόγοις κάκεΐνο παρίστησιν, δτι 
τέχνη έστίν ή ρητορική* ψησί γάρ τφ *Αχιλλεΐ, διότι παρέλαβόν σε 

νήπιον, ούπω είδόθ?—τελέθουσι’* (I 440—441, ϊδ. ανωτέρω) 

τούνεκά με προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα, 

μύθων τε ρητήρ’ έ'μεναι πρηκτήρά τε έργων 

(αυτόθι 412—143)* έν οί.ς καί τούτο δείκνυσιν, δτι ή ιών λόγων δνναμις 

μάλιοτα τους ανδρας ευκλεείς απεργάζεται». 

Καθόλου δέ προς τά έν τφ Βίφ περί τής ρητορικής είρημένα κεφ. 

161 κέξ. πρβ. Συνέσιον Δίωνι 13, 14, 15, 16, 17, 18 (δπου, ώς έλέχθη έν 

τοΐς έμπροσθεν, φέρεται μεταβεβλημένος ό Όμηρικός στίχος «μύθων τε 
ρητήρ’ εμεναι πρηκτήρά τε έργων», δστις μνημονεύεται καί έν τφ 170 

καί έν τφ 142 κεφαλαία) τού Βίου) καί 19, δπου άπαντα καί «έστι μέν 

ούν έν ταΐς ρητορείαις ό νόμος το άρρητόρευτον' έν γάρ ταΐς άλόγοις 

ήρίθμηται πίστεσιν, ο τι μ ή παρά την πειϋώ τον λέγοντος, άλλα παρά την 
πολιτείαν ισχύει», καί «έπεί δέ ήμεΐς ούκ έκ των ΦΌμαϊκών αξόνων τον 

νόμον άνέγνωμεν, ΐνα καί άκόντων άν ισχύ η, άλλ’ άνδρός έστι φιλοσόφου 

και παλαιού, πειϋώ τινα δει προοεΐναι και γενέσθαι νόμον τον λόγον» (σ. 

60 ΑΒ). Έτι δέ καί 20. ΤΙ «πειϋώ τον λέγοντος» καί τό «πειϋώ τινα δει 

προοεΐναι» άναφέρονται εις τον Πλάτωνα ή τον παρά τφ Πλάτωνι Σω- 

κράτη («άλλ*άνδρός έστι φιλοσόφου και παλαιόν») Γοργ. σ. 453 Α «λέγεις 

ότι πειϋονς δημιουργός έστιν η ρητορική (τέχνη)», καί Β «την από της ρη¬ 

τορικής πειϋα)», κτλ. Έν Βίω 161 προς τοΐς άλλοις λέγεται «εί γάρ έστιν. 

V ρητορική δνναμις του πιϋανώς λέγειν, τις μάλλον Όμηρου έν τή δυνά¬ 

μει ταυ τη καθέστηκεν, κτλ.» ; 

Ό Βερναρδάκης έν τφ Ιϊρολόγφ σ. ΧΙ> παρέβαλε τά τού Βίου 170, 

171, 172, 173 προς τά τού Πλουτάρχου σ. 801 Ο κέξ., ένθα άπαντα Ο 

«άλλα την ρητορικήν νομίσαντας μη δημιουργόν, αλλά τοι σύνεργαν είναι 

πειϋονς, κτλ.», καί Γ)Ε «δπου γάρ οί μεγάλοι βασιλείς εκείνοι καί διογε- 

νεις, ώς "Ομηρός φησιν... δμως έβούλοντο "μύθων ρητήρες’ είναι καί ούκ 
ημέλουν τής τού λέγειν χάριτος 

ούδ’ άγορέων, Ϊνα τ’ άνδρες άριπρεπέες τελέθουσιν, 
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.., άλλα καί την Καλλιόπην πάρε καλόν ν 

ή δή βασιλεύσιν άμ' αΐδοίοισιν όπηδει 

πραυνουσα πειθοι και καταδούσα των δήμων τό αύθαδες καί βί«10ν 

κτλ.». Έν δέ α. ΕΙΙΙ (Λιΐά. οί οογπ£.) γράφει 6 Βερναρδάκης τά εξής: 

«Οεηκιπε οοάεχ Αηιάι-οδίαηιΐδ η. 34. οΙιαιΦ. Γ6οεηϋδδίηιιΐ5 ρ. 27ΐ6χ1π- 

ί)0ΐ' Ιιαβο: έκ των Πλουτάρχου εις τον Πλάτωνος Γοργίαν: δρος ρητορι¬ 

κής κατά Γοργίαν: ρητορική έστι τέχνη περί λόγους τδ κύρος έχουσα πέι- 

θούς δημιουργός έν πολιτικοίς λόγοις περί παντός τοΰ ποταθέντος (δίς· 

ίοτί. προταθέντος 3ΛΐΙ προτεθέντος), πιστευτικής καί ού διδασκαλικής 

κτλ.». Αμφιβάλλω, άν ταύτα άνήκουσιν όντως εις τον Πλούταρχον/Ίσιος 
5* είνε έκ των Ψευδοπλουταρχείων επειδή καί τά περί ρητορικής ως 

τέχνης κτλ. παρά τώ ΙΙλάτωνι λέγει κυρίιυς 6 Σωκράτης. 

Ό Συνέσιος έγραψε ρητορικούς λόγους, ών σώζεται 6 Περί βασι¬ 

λείας, έτι δε τινες Όμιλίαι καί αί Καταστάσεις (πρβ. Σουδάν «έγραψε... 

καί λόγους βασιλικούς, πανηγυρικούς ή επιδεικτικούς»). Ό αυτός λέγει 

Έπιστ. 1 Νικάνδριο: «ΓΙαΐδας εγώ λόγους έγεννησάμην, τούς μέν απο¬ 

χής σεμνότατης φιλοσοφίας καί τής συννάου τ</.ύτης ποιητικής, τους δε 

από της πάνδημον ρητορικήί. κτλ.*. Πρβ. "Υμν. 4", 32 - 33 «έν λαοίς 
άγαθάν άνοιγε φάμαν | Πειϋονς πρανλόγου στέφων άώτω» (πρβ. τό μνη- 

μονευθέν τού Πλουτάρχου «πραννουσα πειϋοί»). 

Έπιστ. 158, (σ. 738) «ό Λαέρτου παίς, ό πολύμητις Όδυσσεύς, δτε 
τούς θησαυρούς των άνεμων έξ Αίολου λαβών τής κραναής Ιθάκης έπέ- 

βαινε καί τής φωνής ήδη των πετεινών ήνωτίζετο, ταις των εταίρων βου- 

λαΐς άποπλαγχθείς τής πατρίδος ήλαύνετο* ημείς δέ καί πετεινών φωνής 

καί κυνών υλακής, ήδη 6έ καί των φίλων αυτών πλησίον γενόμενοι καί 
τής λαλιάς αυτών σχεδόν έπακούοντες, αύθις άπονοστούμεν των ποθού¬ 

με νων κτλ.». 

Συνέσ. Περί βασιλ. 15, σ. 14 ΒΟ «άλλ’ ένταύθα γενόμενος, εί τό 
κοινόν των λόγων εις την παρούσαν των λόγων ύλην καταβιβάσαιμι, τάχα 

άν ούκ από σκοπού βάλοιμι* 

τίς δ’οιδ’, εϊ κέν τοι συν δαίμονι. θυμόν όρίνω 
παρειποόν; αγαθή δέ παραίφασις άνδρός αληθούς». 

Οί στίχοι εινε Όμ. Ο 403 — 404, όπου φέρεται ««Γκένοί», καί 
ραίφαοίς έοτιν εταίρου», άλλ ό Συνέσιος επίτηδες λέγων προς τον βασι¬ 

λέα ? Αρκάδιον μετέβαλε τάς γραφάς. Πρβ. καί "Ομ. Λ 792—793, ένθ’ 

άπαντώσιν οί αυτοί στίχοι, μόνον αντί τού «ύρίναι* λέγεται «όρίναις». 

Αυτόθι 10, σ. 1.7 ΑΒ «... δεδίττυνται υμάς άντιδιαβαίνοντες, καί 

μισθόν ειρήνης άξιούσι πράττεσθαι, 

Συνεσίου Περί 'Οιιήρου κτλ. 341 

ήν μ ή σύ γε δΰσεαι αλκήν. 

("Ομ. I 231, δ που: εί μη, ως εχει καί ο κώδι/ξ Μοπ. € τοΰ Συνεσίου, 

καίώς φέρεται εν τή 118 Επιστολή, σ. 710 Ηεπ±. τοΰ αυτού τδ Όμη- 

ρικόν τούτο ήμιστίχιον). 

Αυτόθι 18, σ. 18 Β «'αίει δε λιπαροί κεφαλάς και καλα προοιοπα ( Ομ. 

ο 332), χρυσάσπιδες καί χρυσεολόγχαι, οίς, όταν ποτέ δφθωσι, τον βασι¬ 

λέα σημαινόμεθα, κτλ.». 
Αυτόθι 21. σ. 23 Α «εκείνο μέντοι γινώοκω φρονέωτε' καί γάρ εγγύς 

έίττιν άπαντος τον νονν εχοντος». Παρ' Όμηρφ ρ 193 καί 281 λέγει ό 

Όδυσσεύς «γιγνώοκω, φρονέω' τάγε δή νοέοντι κελεύεις». 

Αυτόθι 26, σ. 27 ΑΒ «τό δέ χρήμα των πρεσβειών άλλως τε ιερόν 

καί δεύρο τοΰ παντός άξιον... ταύτα παρά των πρεσβειών εξει δίκην 

θεού 

πάντ’ έφοράν καί πάντ’ έπακούειν 

("Ομ Γ 277, όπου: «Ζεύ πάτερ,... | ήέλιός θ’, δς πάντ’ έφορας καί πάντ’ 

έπακούεις*)* «ίς εύπρόσοδος έστω καί πατήρ ώς ήπιος (δηλ. ό βασιλεύς), 

τούτο μέν ήδη καί γείτοσι καί μή γείτοσιν. Ομηρου γάρ αυτό καθάπας 

περί τού κατ’ αυτόν ειρηνικού βασιλέως λέγοντος ήκουσα» (β 47, 234, ε 

12, ο 152). 
Συνέσ. Δίωνι 9, σ. 45 Π «και βιοτευουσι χωρίς αλληλων (ενν. οι βάρ¬ 

βαροι), τού μή τι χαρίεν ιδεΐν ή άκούσαι’ 

ού γάρ σίτον εδουσ’, ού πίνουσ’ αΐθοπα οίνον». 

Ό στίχος εινε τού Όμηρου Ε 341 καί λέγεται περί των θεών, ως άπαντα 

καί εν τφ Βίφ 112 μετά τού επομένου 342 στίχου. 

Βί. 133 «(ό ποιητής)... αεί γάρ τους άγαμους ονομάζει θεοειδείς κτλ.». 

Πρβ. Συνέσ. Φαλ, έγκ, 10, σ. 74 Β «έμοί δέ καί τοις έμοις παρειη τοντι 

τάγαμόν} ο με ποιεί τοίς ϋ'εοϊς παραπλήαιον4 ού γάρ ετεροί τινες εισιν 

αντί των ούτως έχόντων αντίθεοι, ονδ' ονς μάλλον προαήκει ΰεοειδεας 

και ΰεοεικέλονς καλείν καί τάλλα πάντα τά τού θείου κάλλους ονόματα». 

Βί. 5 «εί δέ μή μόνον άρετάς, άλλα καί κακίας ψυχής εν ταις ποιή- 

σεσι παρίστησι... ού χρή αίτιάσθαι τον ποιητήν, ποιητήν γαρ όντα δει 

μιμείσθαι ού μόνον τά χρηστά ήθη, άλλα καί τά φαύλα* κτλ.». ΙΙρός 
ταύτα συμψωνούσι τά υπό τού Συνεσίου είρημένα Φαλ. έγκ. 20, σ. 83 Α 

«ού γάρ, 6 τι άν "Ομηρος όνομάση, τούτο τής φύσεοός έστι των επαι¬ 

νετών». 

Βί. 152 «έστι δέ τής αυτής ιδέας των αποφθεγμάτων καί η καλού¬ 

μενη γνώμη, ήπερ έστίν άπόφασις καθολική περί των κατά τον βίον λόγφ 

ονντόμψ, καί τούτφ δή χρησαμένων πάντων ποιητών καί φιλοσόφων καί 
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λογογράφων και γνωμικώς τινα άποφαίνεσθαι έπιτηδευσάντων, πρώίϋ 

"Ομηρος πολλας και άγαθάς γνώμας έξήνεγκε δι’ δλης της ποιήσεο&ς: 

κτλ.». .. 

Παραπλήσια λέγει ό Συνέσιος περί παροιμίας Φαλ. εγκ. 22, σ. 85 Αϊ 

«εί δέ καί ή παροιμία σοφόν* πώς δ’ούχί σοφόν, περί ών Αριστοτέλη* 
φησίν ότι παλαιάς είσι φιλοσοφίας έν ταΐς μεγίσταις ανθρώπων φθοοαΐς'* 

άπολομένης έγκαταλείμματα, περισωθέντα διά συντομίαν και δεξιότηζ#·^ 

παροιμία δήπον καί τούτο καί λόγος εχων αξίωμα της, ο&εν κατηνεγβή 

φιλοσοφίας την αρχαιότητα, κτλ.». 3Τδ. τό χωρίον του Συνεσίου έν τφ : 

προλόγφ του πρώτου τόμου του Οοτρ. ρπτοβιπ. ^τβοεοπιπι. 

Τά έν τω Βίφ 8 κέξ. λεγάμενα περί τής έγκαταμείξεως των «άπό' * 

πάσης διαλέκτου των Έλληνίδων» χαρακτήρων έν τοΐς Όμηρικοις ποιή- 

μασι δεν είνε βεβαίως κατά πάντα ορθά. Παρατίθεμαι δ3 όμως τινά του- ' 

των, Γνα συνάψω μετά των φερομένων παρά τφ Συνεσίφ. Έν τφ 9 κε- 

φαλαίφ ό λόγος είνε περί τής Δωρικής διαλέκτου, ενταύθα δέ πρός τοΐς 

άλλοις άπαντώσι καί ταύτα «ομοίως δέ... λέγει ("Ομηρος) καί τό τρέμειν 
τρεΐν, καί τό τιμώ τίω. των αυτών δ’ έστί καί τό ύπερβιβάζειν τά στοι¬ 

χεία, ως έν τω κάρτιστοι αντί του κράτίστοί». Έν τοΐς "Υμνοις του Συ- ^ 

νεσίου, οΐτινες είνε πεποιημένοι έν Δωρική διαλέκτφ, άπαντώσί τινα τού¬ 

των, οΐον Ύμνφ Θ', 32 «άσπετα | τρέσεν έθνεα δαιμόνων», "Υμνφ Αθ,λ 
125 «καταλάμψει μεν άταρπονς» (αντί του ατραπούς). 

Βί. 12 «μάλιστα δέ τή Άτθίδι διαλέκτφ κέχρηται* καί γάρ έπίμει- ι 
κτος ήν... εστι δέ καί των δυϊκών χρήσις τής συνήθειας καί Όμηρος 

χρήται συνεχώς* καί τό τοΐς θηλυκοΤς άρσενικά άρθρα ή μετοχάς ή επί- ·’ 

θετά συντάσσειν, ώς τό) χ,εΐρε τό^ γνναϊκε' κτλ.». 

Τον δυικόν αριθμόν «τώ χεϊρε», έχει ό Συνέσιος έν Έπιστ. 121, (σ.· 

711), καί Καταστ. Β', 5, σ. 303 Β. 

Βί. 18 «κατάχρησις μέν δή, ήπερ από του κυρίως δηλουμένου μετα-ή 
φέρει την χρήσιν έφ’ έτερον ούκ εχον όνομα κύριον, έστι παρά τφ ποιητή, 

όταν λέγη σειρην χρυσείην (Θ 19)* σειρά γάρ κυρίους επί του σχοινιού Ί 
τάσσεται, καί όταν εΐπη αιγείην κννέην (ω 231)* ή μέν γάρ περικεφαλαία 'ά 

κέκληται κννέη παρ' αύτφ, έπεί έκ δέρματος κυνός γίνεσθαι αυτήν έθος Δ 

ήν* ενταύθα δέ καί την έξ αίγός δέρματος γινομένην κυνεην καλεΐ». · 

Πρβ. Άπ. Σοφ. 105,18 «κυρίως ή περικεφαλαία ή έκ κυνείων δερμάτων, 

καταχρηστικτός δέ ή έξ άλλων κτλ.», Έτ. Μ. 545, 37, Εύστάθ. 421, (ή - 

κλπ. ’Ίδ. ΕΰβΙίησ Βοχ. Ηοηι. λ. κυνέη, ένθα έλλείπουσι τά έν τφ Βίφ ή 

φερόμενα, ώς καί ή μνεία τής γραφής «αιγείην κυνεην» εν ω 231 (όπου 

διάφορος γραφή άργείην). / '·. 

Ώς πρός την παρ’ Όμήρφ σειρην, περί ής λέγει ό Βίος, έχω νά πα« 

ρατηρήσω, ότι παρά τφ Συνεσίφ φέρεται "Υμνφ Γ', 285—290 «έφέπουσι , 

Συνεσίου Περί Όμηρου κλπ. 343 

(Γοφοί- I άμφιβατήρες ] οί περί κλεινούς οίηκοφόρους* I ούς αγγελικά ! 

χροχέει σειρόι | κτλ.». Έν δέ "Υμνφ Λ λ 190 — 192 λέγει ό Συνέσιος πρός 
τδν θεόν «άλαόν ψυχάς , βλάστημα τεάς \ κρέμαται σειράς», εχων προ 

οφθαλμών τον-Όμηρον Θ 19—20, παρ’ω κεΐται «σειρην χρυσείην έξ ού- 

οανόθεν κρεαάσαντες | πάντες ό' εξάπτεσδε θεοί πάσαί τε θεαιναι». Κα¬ 

ταφανής δέ, ώς νομίζω, είνε ή συνάφεια τού Ό σηρικού χωρίου, έν ω εινε 
χό «σειρην χρυσείην», μετά τού χωρίου τού Δ' ύμνου τού Συνεσίου καί 

άού παραδείγματος τής καταχρήσεως έν τφ Βίφ 18, ήτις συνάφεια μαρ¬ 

τυρεί, ότι ο Συνέσιος εινε συγγραφεύς τού Βίου. 

“Άλλην τινά συνάφειαν το>ν φερομένων έν τφ Βίφ μετά των άπαν- 

τώντων παρά τφ Συνεσίφ ευρίσκω τήν εξής. Έν Βίορ 22 λέγεται «άλλος 

τρόπος ή συνεκδοχή λεγομένη από τού κυρίως σημαινομενού έτερόν τι 
των υπό τό αυτό γένος οντων παριστάσα». Ενταύθα πρός τοΐς άλλοις 

ύπάρχουσι καί τάδε τά παραδείγματα «έκδεχόμεθα γάρ... ή από μέρους 

τό ολον, οΐον 'τοίηνδ’ αύ κεφαλήν ποθέω’* από γάρ τής κεφαλής τον άν- 

§ρα σημαίνει... από δέ τών πολλών τό έν, οΐον 'στήθεά θ’ίμεροεντα’, 

τουτέστι τό στήθος». 

Παρά τφ Όμήρφ φέρεται α 343 «χοίην γάρ κεφαλήν ποϋ'έω μεμνη- 

μένη αίεί» (πρβ. λ 549 «τοίην γόιρ κεφαλήν ενεκ’ αυτών γαϊα κατέσχεν»), 

άλλ’ έν τφ Βίφ άπαντφ μετά διαφόρου γραφής «τοίηνδ* αν κεφαλήν πο- 

;θέω» ώς παράδειγμα τής δηλώσεως τού άνδρός από τής κεφαλής. 

Ό Συνέσιος ποιείται χρήσιν τής λέξεοος κεφαλή έφ’ όμοιας έννοιας, 

οιον Έπιστ. 37, (σ. 654) «αλλά σου, τής ίεράς κεφαλής, άπειναι», Έπιστ, 

56, (σ. 663) «αδικείς με, ώ θεία καί ιερά κεφαλή», Έπιστ. 96, (σ. 696) 

«έκοινωσάμην άν σοι, τή πάντων φιλτάτη μοι κεφαλή», Έπιστ. 98, (σ. 

697) «προσδοκώ τήν Αλεξάνδρειαν εχουσαν έτι τήν φίλην κεφαλήν όψε- 

σθαι», Έπιστ. 103, (σ. 701) «υπό σου, καί ταύτα τής φιλτάτης μοι κεφα¬ 

λής», Έπιστ, 123, (σ. 719) «έκομισάμην επιστολήν τό σόν τής ίεράς κε¬ 

φαλής έπιγεγραμμένην όνομα », κλπ. Σημειωτέον δέ, ότι έν τοΐς έμπρο¬ 

σθεν έγένετο λόγος περί τής 123 (σ. 713) Επιστολής, έν ή μνημονεύει ό 
Συνέσιος τούς Όμηρικούς στίχους X 389 — 390 «ει δέ θανόντων περ κα- 

ταλήθοντ’ είν Άίδαο, | αύτάρ εγώ καί κεΐθι φίλου με μ νήσο μ3 εταίρου», 

καί επιφέρει «Όμηρο) μέν έποιήθησαν οί στίχοι, ό δέ νους αυτών ούκ 

οίδα, εί Άχιλ,λεΐ περί Πατρόκλου μάλλον άξιος εΐρήσθαι ή έμοί περί σου, 

τής φιλτάτης τε καί εύεργέτιδος κεφαλής». Πρός δέ τά τελευταία ταύτα 

παραβλητέον εινε καί όπερ λέγει ό Άχιλλεύς παρ’ Όμήρφ Σ 114—115 

«νυν δ’ ειμ’, όφρα φίλης κεφαλής ολετήρα κιχείω | "Εκτορα». Διά τού φί¬ 

λης κεφαλής ολετήρα νοείται φίλου Πατρόκλου ολετήρα, ο δέ Συνέσιος 

εχων καί ταύτα προ οφθαλμών προσέθηκεν εις τούς μνημονευθέντας 

δύο στίχους, ούς λέγει παρά τφ ποιητή ό Άχιλλεύς περί τού Πατρόκλου, 
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και τά επόμενα. Προσθετέον δ’ εις ταύτα, ότι ό Συνέσιος λέγει Έπι^ 

98 «φίλην κεφαλήν», καί Έπιστ. 148, (σ. 727) «ώ φίλη κεφαλή») ώς ^||| 

"Ομηρος Σ 114 «φίλης κεφαλής» καί Θ 281 «Τεΰκρε, φίλη κεφαλή3 

Κατά ταύτα ό Συνέσιος έχει καί έν τφ Βίφ παράδειγμα συνεκδοχής 
καθ' ήν έκδεχόμεθα από μέρους το δλον, τό «τοιήνδ’ αΰ κεφαλήν ποθέω»ί 
Πρβ. Εύστάθ. 713,2 (εις Θ 281) «τόν δλον Τεύκρον έδήλωσεν από 
κυρι.ωτάτον μέρους». . "ό- 

ΙΙρός δέ τό παράδειγμα συνεκδοχής έν τφ Βίφ («από δέ των πολλ<ϋ 

τό έν») «οτή'&εα ϊμερύεντα» (Όμ. Γ 397) παραβάλλο) τό του Συνεσίου 
"Υμνφ Α\ 28 «πολΰυμνος δέ τις εΐη | ... άμαρνγμαοιν προσώπων». 1 

Καθόλου δέ περί συνεκδοχής μετά τινων παραδειγμάτων καί |4 

των φερο μενών έν τφ Βίφ ιδ. καί Τρύφ. Κΐι. Οι\ III, σ. 196 δρτ., 'ΑνώΙΙ 

αυτόθι σ. 209, Γρηγ. Κορ. αυτόθι σ. 219, Κοκόνδρ. αυτόθι σ. 236_23Ϊ 
Χοιροβ. αυτόθι σ. 248. * 

Έγένετο ήδη λόγος έν τοΐς έμπροσθεν περί διαφόρων τινών γραφών 

αιτινες άπαντώσιν έν στίχοις Όμηρικοΐς μνημονευομένοις υπό του Συνε-τ 
σίου. Περί τοιούτοον τινών γραφών, έτι δέ καί σημασιών λέξεων Όμηρι- 

κών φερομένιον έν τοΤς Ύμνοις του Συνεσίου είπε τινα ό λΥίΙαηιοτνίΙζ 
έν τή διατριβή αυτού Οίο Ηγηιηβη άεε ΡτοΡΙοδ ιιηά δγηοείοδ έν 3ί- 

Ιτζιιπο'δόεΓ. άζτ Εδη. Ρΐ'61155, ΑΙ^αά. άοτ \νΐ850η5θ1ι&ίί:6η 1907, σ. 291— 

292, άτινα νομίζομεν καλόν νά μεταγράψωμεν: « Υοη άθπ οοΐοΐιτίοη 

Κεηιίηίεζοπζοπ άοτ δρταοΐιε 0ΐη Ράάτ Ρτοόοη. ζείδωροι πνοαί 3,303, 

ζείδωρος αΐγλα 5,27 ίεΐ ηαείι άεΓ Ιιεί'δοΐιβικίοη Εΐγηιο1ο£Ϊ6 νοπ ζήν 
1ΐ€Γ §05α§ί;, παοΐι άετεοΐιοπ Ειιπρίάοε ιιπι^θΙΌιγΙ: βιόδωρος χθων Ηίρρ. 

749, αόθΓ ααείι ΕπιρεθοΙΠες 151 ζείδωρος Αφροδίτη 3,335 επί- 

$βίζΐ πιαπ δΐοΐι ϋόοΐ' μάτειρα φύσις: άαε 1ι&1 8γη05ΐθ5 ίη 5βίη0ηι Ηθ| 

Π10Γ Ξ 259 £0ΐ050η, λνο Αηδίατοΐι πο1ι£ή>' δμήτειρα θεών £Θ£6Π Ζοηο· 

άοί αηά Αη5ΐορ1ιαη65 ΗβεεΙοΠίο. 3,420 μέριμναι διερών μερόπων οτοιδί; 

ηιίΐ Ροίηοτ άοτ αηβτίναηηΐοπ Β0ά0α1αη^6η νοη διερός (δίυγρος, χλωρός, 

έναιμος, ζών) 01110η 8ίηη. διερός βροτός δίοΐιΐ: ζ 201 ; άα Ιιαΐ ΚαΙΗδίΓαΙ 
Ιοδ δυερός, κακοπαθητικός οοδοΐιηοΐιοη. Όαδ ρΕ55ΐ; ίτα^ΗοΙι ιεΐ ηυ.Γ| 

ο6 ζα απάετη 151, Λνΐ0 ίοΐι νοΐ'ζίβ1ΐ0, οάοτ δγη05ΐθ5 διερός 50 άοαίβίο». 

Έν δέ σ. 281, σημ, 2 έγραψεν ό IVί 1 αιιιο\νίί:ζ έν Ύμνφ Ε', 27 του Συ*4 

νεσίου «έβιώοαο καί νέκυν» καί παρετήρησεν: «ϋΒοΓΗείεΓΐ: έβίωσας ηΐίξ 
Ζ0Γ5ΐδταη^ ά05 νοτεοδ. 8γιΐ05ΐθ5 Εαηηίο δοίηεη Ηοπιθγ: θ 468 «συ 

■γάρ μ’ έβιώοαο κούρη». Άλλ’ ήδη προ του λνίΙαηιΟΛνίίζ προέτεινε τήν| 

μεταβολήν του έβίωσας εις τό Όμηρικόν έβιώοαο ό Οΐιπδί:. 

Περί άλλης διαφόρου γραφής παρ’ Όμήρω φερομενης παρά τφ Συ- 

νεσίφ έγραφα εν τή εργασία μου ΙΙοιήμ. Συνεσίου του Κυρηναίου, Μέρ. 

Α', σ. 337—338, Ό Συνέσιος Φαλ. έγκ. 3 σ, 640—65Π μνημονεύει, ώς: 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 345 

έλέχθη, περιληπτικώς τά υπό Δ ί οίνος του Χρυσοστόμου γεγραμμένα έν τφ 

Κόμη? έχκοιμίφ. Φέρονται δέ προς τοΐς άλλοις αυτόθι καί τό «ξανθής δέ 

νόμης ελε Πηλείωνα» έκ του Όμηρου Α 197 καί το «κνάνεαι δ’ έγένοντο 
ξθειραι» έκ τού αύτοΰ π 176, όπου πρύτερον μέν έφέρετο ή γραφή «έθει- 

ράδες», έπειτα δ’ή γραφή «γενειάδες», ώς παρετηρησεν ό ΚταΟίη^οτ έν 
έκδόσει του Συνεσίου τόμ. Λή σ. 18 5. Λέν είνε δέ βέβαιον, αν ό Συνέ¬ 

σιος αυτός έγραψεν «εθειραι» έν τφ Όμηρικώ στίχω ή εύοε την γραφήν 
ταΰτην παρά Δίοινι τώ Χρυσοστόμω. Επειδή δ’ έν τφ έπιγράμματι Άνθ. 

Παλ. Ε'. 26 (25) φέρεται «Είτε σε κνανέηοιν άποστίλβουσαν έϋείοαις | 

Ρίτε πάλιν ξανΰαις είδον, άνασσα, κύμαις | κτλ.», είκασα, ότι τό αδέσποτου 
χοΰτο κατά τήν Παλατίνην Ανθολογίαν ή άδηλον κατά την Πλανούδειον 

δίγραμμα έποιήθη υπό τού Συνεσίου, παρ’ φ, ώς ειπον, άπαντα έν τφ 

φαλάκρας έγκωιιίφ καί τό «ξανθής δέ κόμης κτλ.» καί τό «κνάνεαι... 

έθειραι». 

Βί. 145 «εχεται δέ τής αυτής θεωρίας καί αριθμητική καί μουσική, 

ά; καί Πυθαγόρας διαφερόντως έτίμησεν. ίδωμεν ούν, εί και τούτων έστί 

παρά τφ ποιητή λόγος* αλλά μην πλεΐστος ... ό γάρ Πυθαγόρας τούς αριθ¬ 

μούς μεγίστην δύναμιν έχειν ηγούμενος καί πάντα εις αριθμούς άναφέρων, 

των τε άστρων τάς περιόδους καί των ζώων τάς γενέσεις, δύο τάς άνωτά- 

τω άρχάς Ιλάμβανε, τήν μέν ώρισμένην μονάδα, τήν δ’άόριστον δυάδα κα¬ 

λών* τήν μέν αγαθών, τήν δέ κακών ούσαν αρχήν* ή μέν γάρ τής μονάδας 

φυσις έγγενομένη τφ μέν περιέχοντι ευκρασίαν, ψυχαίς δ’αρετήν, σοήιασι 

6’ ύγίειαν, πόλεσι δέ καί οϊκοις ειρήνην καί ομόνοιαν παρέσχε παν γάρ 

αγαθόν συμφωνίας οίκεΐόν έστιν. ή δέ τής δυάδας παν τουναντίον, αέρι 

χειμώνα... παν γάρ κακόν έκ διαστάσειός καί διαφοράς γίνεται, όθεν καί 

των εφεξής αριθμών τον μέν άρτιον ένόεά καί ατελή, τον δέ περισσόν 
πλήρη τε καί τέλειον άπέφηνεν... καί Όμηρος τοίνυν την τε τοΰ ενός 

ψύοιν έν τή τού αγαθού μοίρα καί την τής δυάδος έν τή έναντίφ τιθείς 

φαίνεται πολλάκις, ένηέα τον αγαθόν λέγων πολλάκις καί ένηείην τήν 

τοιαύτην διάθεσιν, δύην δέ τήν κάκωσιν καί ότι !ούκ αγαθόν πολυκοι- 

ρανίη* εις κοίρανος έστω’ (Β 204) καί 'μήτ’ έν πολέιιοις δίχα βάζειν. . · 

καί έπίφρονι βουλή’ (γ 127 —128). αεί δέ τφ περισσφ άριθμφ χρήται ώς 

κρείσσονι* καί γάρ τον σύμπαντα κόσμον πέντε μοίρας έχοντα ποιων, τάς 

τρεις τούτων ού'σας μέσας διαιρεί 

τριχθά δέ πάντα δέδασται, έκαστος δ’ εμμορε τιμής 

(Ο 189) διό καί Αριστοτέλη; πέντε είναι τά στοιχεία ένόμισεν. .. ("Ομη¬ 

ρος) καί έν πολλοί; τφ των τριών καί πέντε καί επτά άριθμφ χρήται, μά¬ 

λιστα δέ τφ των εννέα (παρατίθενται οί στίχοι II 161, λ 311—312, Α 

53, Ζ 174) τί δηποτ’ ούν έστιν 6 των εννέα αριθμός τελειότατος; ότι 
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έστιν από του πρώτου περισσού τετράγωνος και περισσάκις περισσοί, είς 
τρεις διαιρούμενος τριάδας, ών έκαστη πάλιν εις τρεις μονάδας διαιώ 
ρειται». 

Ό Βερναρδάκης έν τφ προλόγφ σ. X —XV διαλαμβάνει περί των 

αριθμών και παραβάλλει Στοβ, 1 1,10 προς τό 145 κεφάλαιον του Βίου 
(κατά τον Όΐοΐδ, τον \¥αο1]δηιιι11ι κλπ.) περί του δόγματος του Πυθαγό- 

ρου. "Έπειτα ποιείται λόγον περί των λεγομένων υπό του Πλουτάρχου 
σ. 388 Α κέξ. καί σ. 228 0 καί σ. 2(34 Λ περί του άρτιου καί του περιττού 
αριθμού, παραβάλλει «Ποδ δοοίίοε Οοηονοίδβδ» Τόπι. II, ρ. 15,21, και 

παρατίθεται τά χωρία τού Πλουτάρχου σ. 351 Ρ «δοκώ δ’εγωγε καί τό 

την μονάδα τούς άνδρας όνομάζειν Απόλλωνα καί τήν δυάδα "Άρτεμιν 

Αθήναν δέ τήν εβδομάδα, Ποσειδώνα δέ τον πρώτον κύβον, έοικέναι 
τοίς επί τών ιερών ίδρυμένοις κτλ.», καί σ. 381 Ρ «οί δέ Πυθαγόρειοι 

καί αριθμούς καί σχήματα θεών έκόσμησαν προσηγορίαις. κτλ.». Μετά 
δέ ταύτα λέγει «Π<ί εορίοηαπο ηηηιοΓΟ (έβδομάς) οί. ρ. 738 Π.1029Ε.Ρ. 

νθ. Εγο ιιγ". ο. 5 Π η Γ3ο οοίοηαπο οί. ρ. 354 Ρ. 738 Ρ (ηιοα ίπ οάίϋ.). Υί*. 

ΤΙιεδ. ο. 3(3 ίιιι. Οοπίραο άο βοηαπο οί. ρ. 1018 0. ζ)ηαο δΙ&Ηηι (Ιο ηυ- 

ιηοΓΟ ίηηαπο οί άε αηίϋαίο άίοαηΐιΐΓ οί. ουηι ρ. 370 Ε. 428 Ρ.».Ό Βερ¬ 

ναρδάκης δεν παρέβαλε τά λεγάμενα υπό Ίωάννου τού Λυδού Περί μη¬ 

νών Β', 4 κέξ. (σ. 21 κέξ \¥αιΐδθ1ι), περί ών θά εΐπιο τινά έν τοΐς έξης. 

Έν σ. XIV—XV 6 Βερναρδάκης παραβάλλει τά τού Βίου 145 προς 
τον Πλούταρχον σ. 290 0, καί σ. 744 Α (περί τής έννεάδος). 

"Ίδωμεν νυν πώς έχουσι τά τών αριθμών παρά τω Συνεσίφ. Περί 
τής μονάδος φέρεται παρ’ αύτφ "Υμνώ Β', (39 κέξ. «μέγα χαΐρε, ρίζα κό¬ 

σμου, | μέγα χαιρε, κέντρον δντων, | μονάς άμβρότων αριθμών | προανου- 

σίων άνάκτων» (περί τού θεού), ωσαύτως Ύμνφ Γ', 174 κέξ. «μονάς εί 

μονάδων, | αριθμών αριθμός, μονάς ήδ’αριθμός [ ... εν καί πάντα, | έν 

διά πάντων | εν τε προ πάντων, | σπέρμα τό πάντων, I κτλ.*. Πρβ. "Υμν. 

Β', 33 κέξ. «μία παγά, μία ρίζα \ αγαθών άνέσχεν όλβον κτλ.», οπερ 

χωρίον είνε παραβλητέον προς τό τού Βίου 145 «δύο τάς άνωτάτω άρχάς 
έλάμβανε (ό Πυθαγόρας), την μέν ώρισμένην μονάδα, τήν δ* αόριστον 

δυάδα καλών* την μεν τών αγαθών, τήν δέ τών κακών ονααν αρχήν». Ό 

Πλούταρχος λέγει Περί ’Ίσ. καί Όσίρ. σ. 370 Ε «οι μέν Πυθαγορικοι 
διά πλειόνων ονομάτων κατηγορονσι τον μεν άγαθον τό εν, τό πεπερα- 

σμέγον, τό μένον κτλ.». ΌμοιΈς άπαντά παρά τφ Συνεσίφ 'Ύμνφ Δ'> 

1 18 «μονάς, α. γε μένεις» (ϊδ. τό δλον χωρίον κατωτέρω)* πρβ. καί Λυδόν 
Περί μηνών Β', (3, σ. 23 \Υαη5θ5 «οτι ή μονάς όντως εΐρηται παρά τό μέ~ 

νειν έφ' έαντής». Ό λόγος τού θεού είνε θεός, ον έγέννησεν ή μονάς 

κατά τον αυτόν Συνέσιον "Υμνφ Δ ή 141 κέξ. «μονάς άρρητος, | σπέρμα 

τό πάντων I σπέρμα σε πάντων \ έσπέρμηνεν». 

Συνεσίου Περί Όμηρου κτλ. 317 

Περί τής μονάδος καί τής τριάδος λέγει ό Συνέσιος "Υμνφ Α', 57 

κέξ. «θεός. . ενοτήτων ένάς αγνή, μονάδων μονάς τε προηη, | απλότη¬ 

τας ακροτήτων | ένόωσα καί τεκούσα \ ... δθεν αυτή προθορούσα | ... 

μονάς άρρητα χνϋεΐσα | τρικόρνμβον εσχεν άλκάν», καί "Υμνφ Β', 25 κέξ. 

«μία παγά, μία ρίζα \ τοιφαής ελαμψε μορφά' κτλ », καί "Υμνφ Δ', 117 

κέξ. «μονάς ει τριάς ών, | μονάς, ά γε μένεις, καί τριάς εί δή». Παρά τφ 
Αυδω Περί μηνών Β', 8, σ. 27 \Υ. φέρεται «ίστέον τοίνυν, δτι τρεις τριά¬ 

δας ό Τίμαιος παραδίδωσι, καί μάρτνς ό Πρόκλος έν νποτνπώσει τής 

Πλάτωνος φιλοσοφίας φάσκων, δα ή τών νοητών άκρότης, τριάς ονσα 

νοητή, και μονάς έστιν* ένάς γάρ τυγχάνειν δύναται, έν έαυτή τήν πασών 

δυνάμεων αιτίαν έχουσα καί ουσίαν, ώς φησι Παρμενίδης (πρβ. ΙΙλάτ. 

Παρμεν. σ. 145). 

Περί δέ τή; τοιττύος καί τής τετρακτύος λέγει ό Συνέσιος Έπιστ. 

143, σ. 728 ΙΙοτοΙι, «ώς εμοί γε έκτος τής τοιττύος υμών ούδέν έστιν αν¬ 

θρώπινον τίμ.ιον. προσκείμενος δέ καί αυτός τάχα συμπληρώ τετρακτνν 
ίεράς φιλίας* άλλ' ενφημείσθω τής έν άρχαΐς δμωνύμον τετρακτύος ή φύ~ 

σις». Τούτο δέ τό χωρίον πρέπει νά παραβληθή προς τά τού Βίου 145 

«ή μεν γάρ τής μονάδος φνοις» καί « Όμηρος τοίνυν τήν τε τον ενός φν- 

σιν κτλ ». 

Έν τφ Βίφ 145 άπαντά, ώς εΐδομεν έν τοίς έμπροσθεν, «καί γάρ τον 

σύμπαντα κόσμον πέντε μοίρας έχυντα ποιων (Όμηρος), τάς τρεις τού¬ 

των ούσας μεσας διαιρεί 

τριχθά δέ πάντα δέδασται, έκαστος δ’ έμμορε τιμής 

(Ο 189). 'Άξιον μνείας είνε τό χωρίον τού Λυδού Περί μηνών Β', 8, σ. 

25 λ¥. «μεγίστη δέ ή τής τριάδος καί κατ’ αΐσθησιν δύναμις... καί 
ούχ απλώς εϊρηται 

τριχθά δέ πάντα δέδασται, 

τριών δντων καί αυτών τών ουρανίων σωμάτων, τού τε αΐθερώδους άστρώ- 

δους τε καί λιθώδους, κτλ.» (περί τριάδος). ΙΙαρά τφ Συνεσίφ φέρεται 

Ύμνφ Δ', 146 κέξ. «... φνσις νπάτα, \ μεσάτα | νεάτα τε...», καί "Υμνφ 
Β', 9 κέξ. «πολνκνμονος μέν νλας \ έκάλνψε νώτον αιθήρ \ πνρός έμβεβώς 

άοποο». 

Ή άλληγορική ερμηνεία τού Πριυτέοος άπαντά παρά τφ Συνεσίορ 
Δίωνι 8, σ. 44 0 «ουδέ γάρ ό Μενέλαος ήγνόησε τον οντιυς Πριυτέα* "Ελ" 

λην γάρ άνήρ ήν καί τού Διός κηδεστής άξιος... το γάρ πνρ καί τό δέν- 

δρον καί τό ϋ’ηρίον λόγοι τινές ήσαν περί ζφων τε καί φυτών, άλλα καί 

περί τών πρώτων στοιχείων, <έξ> ών σύγκειται τά γινόμενα, ό δέ ουδέ 

ταύτα ήγάπησεν, άλλ’ ένδοτέρω φύσεως ήξίου χωρειν». Πρβ. καί σ. 44 Α 

«άγαμαι δέ έγό) καί τον Πρωτέα τον Φάριον, εί σοφός ών τά μεγάλα, σο- 
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φιστικήν π να θαυματολογίαν προυβέβλητο, καί παντοδαπώς τοΐς Ιντυγ- 

χάνουσι συνεμείγνυτο {δ. γ. συνεγ(γνετο)* ωχοντο γάρ αν την περί αυτόν 

τραγψδίαν τεθαυμακότες, ως μή έπιζητήσαι αλήθειαν περί ών πραγμα- 

τευοιντο», Έπιστ. 137 (σ. 723 Ηοτοΐι.) «καί τής οοψής του Πρωτέως έπε- 

λαθόμην τέχνης—ου γάρ άλλη τις ήν η συνεΐναι τοίς άνθρωποι; ού θείως 

άλλα πολιτικούς». Πρβ. Όαψ. "Υμν. 25 περί Πρωτέως «πρωτογενή, πάσης 
φύσεως άρχάς δς έψηνεν, | ύλην άλλάσσων ιερήν ϊδέαις πολύμορφοι;, | 

πάναμος, πολύβουλος, έπιστάμενος τά τ' Ιόντα | δσσα τε πρόσθεν εην 
δα α τ’εσσεται ύστερον αυτις* [ πάντα γάρ έν ΙίρωτεΤ πρώτη φυσις έγκα- 

τέθηκεν». ΙΙρός δέ τήν ρήσιν του Συνεσίου «τον ΙΙρωτέα... ει σοφός 

ών. . . σοφιστικήν τινα ϋανματολογίαν προυβέβλητο» πρβ. Πλάτ. Εύθυδ. 

σ· 288 Β «άλλα ιόν Πρωτέα μιμεισθον τον Αιγύπτιον σοφιστήν*, Λουκ. 

Πλοίψ 6 «σοφός υπέρ τον Ποωτεα». Παρά τφ Όμήρφ μνημονεύεται ό 
ΓΓρωτεύς δ 284. κέξ. 450 κέξ. Φέρεται δέ παρά τω Συνεσίφ καί Έπιστ. 

142 (σ. 726 ΙΙετοΙι.) «τον μεν Όδυσσέα διά τής επιστολής έπέγνων,... 
τον δε }Ιρωτέα ήγνόησα». 

44 δέ άλληγορική ερμηνεία των Σειρήνων φέρεται παρά τφ Συνεσίφ 

Επιστ. 146, (σ. 729 Πΰτοΐι.) «εγώ μεν ουν ού δι’ άλλο τι τάς Σειρήνας 
υπό των ποιητών ηγούμαι βλασφημείσθαι, ή δτι τω μελιχρφ τής φωνής 

άπώλλυον προσαγόμεναι τον πιστευοντα* ήκουσα δέ του των σοφών καί 

άλληγορούντος τον μύθον* Σειρήνας γάρ αύτοΐς αίνίττεσθαι τάς άπολαυ- 

στικάς ήδονάς, αΐ τούς εΐξαντας καί καταγοητευθέντας αυτών τφ προση- 

νει μετά μικρόν άπολλΰουσι. κτλ.». ΓΙρβ. Θεοφύλ. Έπιστ. 82 (σ. 786 

ΗογοΙι.) «Σειρήνας γάρ δοκώ τάς άσχήμονας ήδονάς τήν ποίησιν άνα- 

πλάττεσθαι. κτλ.». Ή αλληγορία των Σειρήνων ως ήδονών μνημονεύεται 

και έν τοΐς Σχολίοις εις "Ομηρον. Ό Ζ\νίο1<6ΐ'γράφει έν ΡαιΐΙγ-\νί5$ο\να 

άρθρφ Βίτοηβη (21'£ Κ01Ί10, Ρϋηίϋοτ Βαηά, 300) τά εξής: «Βίε 
οΙιτίδΐΗοΗοιι δοΡπίΙεΙεΙΙθΓ νεττνεηοΐεη ά3δ 8.—Μοίίν ρπηζίρίεΐΐ ίη ίί- 

αηι άαηιίΐ: αίΐε ίπΐίδοΐιβη Βο^ίεπίεη αη<4 Εϋ- 

5£ο, εοίβδί χνεΙΗίοΙιο ν^ίεεοηδοΐιαίΐεη ιιηά ΙΐΘΓαΙίδοΙιε Εεΐιτεπ ζιι 6οζεί- 

οΐιηοη; νοτ^εοΠάεΙ: άιιτοΐι δίεΐΐεη \νίο δοϊιοΐ. Ηοιυ. II. X 549 (8.=ήδο- 

ναί). Εαοίαιι Νί^τ. 3. ΗοταΕΠΗ. φΐαοεί. Ηοιιιογ. 70 ρ. 92, 4 Βοιιπογ 
ΑΐΙ5^36θ 115\Υ\—01*5θ1ΐείΐ1011 601 ίΙίΠΟΠ αΠ Ζ3ΐΐΙ1θ56Π 8ΐ0]ΐ011 ΐ1Ϊ0 8 5 

νοΓίΐίΐΊΓΟΓ, §Ό£θιι ά\ο πΐ3Π Ποίι άίο ΟΙιγοπ ππΐ \\73θ1ιε ν0Γ;θορ£0η ηιιιπε, 

ζ. Β. Ιαδί. ηιπΓίγτ. οοΐιοτί:. ζά ^οηΠΙοδ ρ. 34 Β=ΙΙ ρ. 116 ΟΠο...». 

Καλόν θά ήτο, άν έμνημονεΰετο το χωρίον τού Συνεσίου καί τό τού 

Θεοφύλακτου. Ώς δέ εινε γνωστόν, αι Σειρήνες άπαντώσι παρά τφ Όμήρφ 
μ, 39 κέξ., 166 κέξ. 

Ό Συνέσιος Έπιοτ. 139, (σ 724) λέγει «εμέ γέ τοι καί παρών μέν 
ήρεις τε τή γλυκεία Σειρήνι των λόγων», 

Συνεσίου Περί "Ομήρου κτλ. 

Αυτόθι 16. σ, 16 Α «τοιγαρούν άπετελέσθητε θέαμα ποικιλωτατον 

καί πάγχρουν, ώσπερ οι ταφ, τήν ' Ομηρικήν άράν έφ’ εαυτούς έλκοντες, 

χόν χιτώνα τον λάϊνον*. Πρβ. Όμ. Ε 56—57 «... ή τέ κεν ήδη \ λάΐνον 

Ισσό χιτώνα κακών ένεχ’, ών έοογας». 

Αίγ. Α', 2, σ. 91 Λ «νυν μέν άν έδοξεν είναι νωθής τε καί Ιτώσιον 

$χΧϊος άρονοης*, Πρβ. Όμ. Σ 104 «άλλ’ ήμαι παρά νηυσίν έτώσιον 

αγβος άρονρης». 
Έπιστ. 101, (σ. 699 ΗβτοΗ.) «τό γάρ ευτυχίας ευδαιμονίαν άλλάξα- 

σθαι χρνσεα χ,αλκείχον έστί». Ενταύθα γίνεται χρήσις τού παροιμιωδους 
άποβάντος μέρους τού Όμηρικού στίχου Ζ 230 «χρύσεα χαλκείων, έκα- 

τύμβοι* έννεαβοίων», δπερ καί παρά πολλοΐς άλλοις άπαντά· 

Εις ταύτα δέ πρέπει νά προστεθώσι καί δοα άλλα Όμηρικά ά7ΐαν- 

τώσιν έν ποιήμασιν, άτινα άπέδωκα εις τον Συνεσιον εν τή εργασίρ μου 
Ποιήμ. Συνεσίου τού Κυρηναίου, Μέρ. προυτφ και δεύτερο.) Έ^ιετ. Έτ. 

Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΓ', 1937 καί ΙΔ', 1938. 

Έν τέλει τού τελευταίου 218 κεφαλαίου τού Βίου άναγινώσκομεν 

καί τάδε: «πώς δ* ούκ άν πάσαν αρετήν άναθείημεν Όμήρψ, δπου καί 
όσα αυτός μή έπετήδευσε, ταύτα οι έπιγενόμενοι έν τοΐς ποιήμασιν αυτού 

κατενόησαν* καί χρώνται μέν τινες προς μαντείαν τοΐς επεσιν αυτού, κα- 

θάπερ τοΐς χρησμοί; τού θεού* άλλοι δ’ έτέρας υποθέσεις προθέμενοι άρ- 

μόζουσιν επ’ αύτάς τά έπη μετατιθέντες καί συνείροντες». Βεβαίως έν 

τούτοι; κατατάττει καί εαυτόν ό Συνέσιος. 

Έλέχθη έν τοΐς έμπροσθεν δτι υπάρχει συμφωνία τού Συνεσίου 

Αίγ. Βή 6 καί τού Πλουτάρχου Συμπ. προβλ. Εή 9, σ. 684 Β-Ε). 

Παρά τφ Συνεσίφ μετά τά μνημονευθέντα έν τοΐς έμπροσθεν «... 

επειδή καί τής συκής—όπωδέστατα» φέρεται (σ. 126 Β-Β) «δόξειε γαρ άν, 

όσον έχει χείρον ή φύσις τού δένδρου, τούτο έν τοΐς ούκ έδωθίμοις δλον 
έξαναλοόσασα, ακραιφνές καταλιπεΐν έν τοΐς άκροδρύοις τό άριστον. ταύτ* 

άρα γεωργών παΐδες* άνασχώμεθα γάρ καί φαύλων εικόνων, εί μελλοι- 

μεν πλέον ποιήσειν εις παραδοχήν αλήθειας' εκείνοι τοίνυν υπό τής φύ- 

σειος ΐσως αυτό διδαχθέντες, δύσοσμά τε εύώδεσι καί γλυκέα δριμέσι π«- 

ραφυτεύουσιν, ΐνα, τό οσον ή γή μοχθηρόν έχει συμπεπλεγμένον, τούτο 
τή συγγένεια προς έαυτά σπώντα μόνον έάση καί άπειλικρινημένον έν 

ταΐς βελτίοσι ρίζαις τον χυμόν τε καί τον ατμόν τον άμείνονα. καί εστι 

τούτο πρασιάς καθαρτήριον» 

Παρά τω Πλουτάρχφ άπαντα «Μετά δέ ταύτα περί των σύκων διη- 

πορήθη, τί δήποτε, πίων καί γλυκύς ούτως καρπός από δένδρου φύεται πι- 

κροτάτου’ τής γάρ συκής καί τό φύλλον διά τήν τραχύτητα θρΐον ωνό · 

μασται, καί τό ξύλον όπώδές έστιν, .. ύπολαβών ούν ό πρεσβύτης έφη, 

όσον άν ένή τφ φυτφ γλυκύτητος, άπαν τούτο συνθλψομεναν εις τον 



ΐΐ. Α. ϊϊεζοπούλοΊΤ Κ - 

καρπόν εικότως δριμυ ποιειν και άκρατον το λειπομενον’ ωσπεο γΛη « ' 1 

ήπαρ... ουτω την συκην εις το συκον απαν το Λιπαρόν καί νόστιμ£|Ι§§ 

άφιεΐσαν αυτήν άμοιρον είναι γλυκύτητος* 'έπεί, οτι γε μετέχει τινδς 1|| 

χυμίας τό ξύλον, εκείνο* εφη 'ποιούμαι σημειον, δ λέγουσιν οί κηπουροί* 
λέγουσι δέ του πηγάνου τό φυόμενον ύπ’ αυτή καί παραφυτευόμενοΙβ 
ήδιον είναι καί τφ χυμω μαλακιοτερον, ώς αν άπολαύόν τίνος γλυκύ τη 

τος, ή κατασβέννυται τό άγαν βαρύ καί καιάκορον, εί μη νή Δία τουναν¬ 

τίον ή συκή περισπώσα την τροφήν εξαιρεί τό της δριμυτητος». Πρβ. κα^|| 

Συμπ. προβλ. 3 (ο. 096 Ρ) «τό γάρ φυτόν (ή συκή) απάντων όπωόέ-ΐΐ 

στατον, ώστε και τό συκον αυτό καί τό ξΰλον καί τό θριον άν«πεπλή-ϊ|| 
σθαι». 

Νομίζω, ότι έν παραβολή προς τύ δεύτερον χωρίον του Πλουτάρχου 8 

καί. τό τού Συνεσίου «φύλλα δέ καί φλοιόν καί ρίζαν και πρέμνον άπαν-81 

τα όπωδέστατα» γραπτέον εινε έν τφ πρώτω χωρίω τού Πλουτάρχου σ.Ιβ 
084 Β «τής γάρ συκής καί τό φύλλον, <ο> διά την τραχύτητα θριον |3 

ωνόμασται, καί τό ξύλον δπώδές έστιν». Σημείο)τέον, δτι τό υπερθετικόν 1 

όπωδέστατος, δπερ ώς εΐδομεν άπαντά παρά τω ΙΙλουτάρχφ καί παρά τώ :Ι? 

Συνεσίω, δεν κατελέχθη, ου τ' έν τω Θησαυρφ τού Στεφάνου ούτ’ εν τοΐς 
άλλοις Λεξικοΐς 

4ο λεγόμενον υπό τού Συνεσίου Έπιστ. 95 (σ. 095 Ηβιχίι.) «σύμέν- I 

τοι σαφώς ϊσθι τό πάλαι λεγόμενον νπ'εχ&ρών ώς ϊστιν ώφελεισϋαι νυν Β 
έργο) φαινόμενον» δεν άποδεικνύει την γνώσιν τού συγγράμματος τού ·Ι 

Πλουτάρχου «Πώς αν τις άπ’ έγβρών ώφελοϊτο», επειδή ήτο δυνατόν ό 

Συνέσιος νά λάβη τούτο παρά τού Ξενοφώντος, ως καί δ Πλούταρχος, β 
οστις λεγει αυτόθι σ. 80 Ο «δοκει μοι τά τ άλλα περί εχθρών τω πολιτι- έ||| 
κφ διεσκέψθαι προσήκειν καί τού Ξενοφώντος άκηκοέναι μή παρέργιυς | 

ειπόντος δτι τού νουν έχοντός έστι καί από των εχθρών ώφελεΐσθαι’ β 
(Οίκ. Λ , 15)». Σημειωτέον δε καί τήν διάφορον γραφήν παρά τφ Συνε- 

οίω «υπ* εχθρών» αντί τής «απ’εχθρών». 

β Γίλύτα καλόν ένόμισα νά ειπω, όπως δείξω, ότι, καί δπου έν τφ Βία) |ρ| 

ο Συνέσιος συμφωνεί μετά τού Πλουτάρχου, ίσως έλαβε παρ’ αυτού, άν .§1 
μη αμφότεροι εϊχον προ οφθαλμών κοινήν τινα πηγήν. 

Ισιος θά παρατήρηση τις, δτι ό Συνέσιος άττικίζων μεταχειρίζεται 41 

λεςεις έχούσας διττόν ταυ αντί διττού σίγμα, ό δέ συγγραφεύς τού Βίου 41 

ποιείται χρησιν ως τό πολύ των λέξεων τούτων μετά διττού σίγμα, οιον 4|| 

εξαλλάσσει, περισσός, περισσάκις, πρασσόμενα κλπ. Άλλ’ έχει καί τύπους 4| 
μετά διττού ταυ, οίον (3 έκπλήττονσι, 149 επιπλήττει, 87 άήχτητον, 102 Μ 

αινιχχεαϋαι καί 126 αΐνιττεται (αλλ’ 101 καί 201 αίνίσσεχαι), 174 τέτχαροι |||| 
(αλλ 101 χεσσαρσι), 148 όιττρ» Άλλ’ωσαύτως καί ό Συνέσιος έχει ένια- 

χού καί τας μετά διττού σίγμα λέξεις, οίον Λίγ. Βή 5, σ. 125 Λ ϋαλάοσ% ·ΐ 

■ 

±ν νεσίου Περί 'Ομήρο-υ κτλ. 351 

Περί ένυπν. 15, σ. 144 13 ϋαλάσαης (εις κώδιξ ϋαλάττης), Έπιστ. 148, 

(σ. 731, 42 ΗογοΙι.) ΰάλασσαν (εις κώδιξ ϋάλατταν) Αίγ. Α', 13, σ. 104 

0 προσαράσσων, Αίγ. 1Υ, 6, σ. 12(3 Α ήσσον. Περιττόν δέ βεβαίως εΐ- 

νε νά ειπω δτι ό Συνέσιος έν τοΐς Ύμνοις έχει τούς μετά διττού σίγμα 

τύπους, οίον ερεσσειν, φνλάσαοι, γλώσαμ, δαιδαλογλιόσοων κλπ. Ό δέ λό¬ 

γος, δι’ δν ό Συνέσιος έν τφ Βίο) έχει συνήθως τούς μετά διττού σίγμα 

τύπους εινε, ώς νομίζω, δτι καί ό "Όμηρος περί οΰ πραγματεύεται, έχει 

τούς αυτούς τύπους. Ότι δέ ούτως έχει· τό πράγμα, τεκμήριον κατ’ εμέ 
εινε δτι έν Αϊγ. Β', 5, σ. 125 Α μνημονεύσας στίχους τού Άράτου Φαιν. 

101 κέξ., έν οις εινε καί ο στίχος (110) «αύτως έζιοον χαλεπή δ’ άπέ- 

κειτο ϋάλασσα», επιφέρει «(ύς, φησίν, ούκ έχρώντο ϋαλάσσχ), κτλ.» λέγιον 

καί αυτός ϋαλάσσγι κατά τό ϋάλασαα τού Άράτου. 

Έγραψα Κλυταιμνήστρα αντί τού Κλνταιμήστρα, επειδή είμαι βέ¬ 

βαιος, δτι οί μεταγενέστεροι έποιούντο χρησιν τού μετά τού νύ τύπου, 

ετι δέ καί Χείρων αντί τού Χίρων κατά τον συνήθη τύπον. 

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ 



ΤΑ ΕΝ Τ3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΥ 

Έν τώ προηγουμένου τόμω, τώ ΙΔ', τής Επετηρίδας τής Εταιρείας 
των Βυζαντινών Σπουδών είχον δημοιεύσει υπό την επιγραφήν «Χειρό¬ 
γραφα εν τή βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου» κατάλογον δέκα καί επτά 
χειρογράφων υπ’ αύξοντα αριθμόν Α'—ΙΖ' εύρεθέντων έν τη βιβλιοθήκη 
του αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, τή δωρηθείση υπό του υίοΰ αυτού 
κ. Αθανασίου Μυστακίδου τή ήμετερα εταιρεία Α. 

Έκτος όμως των ανωτέρω μνημονευθέντων 11 χειρογράφων εΰρέ- 
θησαν εν τή βιβλιοθήκη του Μυστακίδου περί τά 1000 κατάλοιπα, ώς 
τά πολλά χειρόγραφα, ών πολλά εχουσιν υπό τού ίδιου γραφή. Τά κατά¬ 
λοιπα ταύτα είναι άξια σπουδής καί μελέτης, <ός διαφωτίζοντα πλειστα 
ζητήματα και δή ιστορικά, γεωγραφικά, αρχαιολογικά, παλαιογραφικά 
καί εκκλησιαστικά. Ό μετά προσοχής άναγινο)σκων τά κατάλοιπα ταύτα 
τού αοιδίμου Μυστακίδου καί έχων προ οφθαλμών καί τά ύπ’ αυτού τύ¬ 
ποι; έκδοθέντα έργα του εξίσταται θαυμάζων την εργατικότητα τού 
άνδρός καί την επιμέλειαν, μεθ’ ής συνέλεξε τό πολύτιμον τούτο υλικόν 
καί άπορε! πώς ή ζωή ενός άνδρός ασχολούμενου καί περί τό διδασκαλι¬ 
κόν επάγγελμα έξήρκεσε προ; περισυλλογήν, μελέτην καί έκθεσιν τοσού- 

1 Πρβλ. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» τόμ. ΙΔ σ. 415—431. 

Εις τον θημοσιευθεντα τούτον κατάλογον πρέπει νά προστεθή, υπό αύξοντα άριθ- 

μόν ΙΗ', τό πρό τίνος εύρεθέν έν τή βιβλιοθήκη αυτού χειρόγραφον, έσταχωμένον 
διά νασίου χάρτου μετά βύρσης επί τής ράχεως, έφ’ Γ^ς γέγραπται χρυσοΐς γράμ- 

μασι «Ποικίλα 3». καί άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημβνων 783 (0,27 X0,20). Τό 
χειρόγραφον τούτο περιέχει αντίγραφα επιστολών τού Σαρδεων Μιχαήλ Κλεοβούλου, 

οχολάρχου τής μεγάλης τού Γένους σχολής, προς διαφόρους καί άλλων προς αυτόν 
άναφερομένων, ώς τά πολλά εις την μεγάλην τού Γένους σχολήν. Ή πρώτη του* 

των φέρει χρονολογίαν 1 Ιουλίου 1909, ή δέ τελευταία 9 Δεκεμβρίου 1917. Ούτως 
έχόντων των πραγμάτων, έκ τών πέντε χειρογράφων, των άποκειμένων έν τή βι¬ 

βλιοθήκη τού Μυστακίδου καί φερόντων επί τής ράχεως τής σταχώσεως χρυσοΐς 
γράμμασιν επιγραφήν «Ποικίλα», ελλείπει μόνον τό ύπ’ αριθμόν 4, εύρεθέντων τών 
ύπ’ αριθμόν 1.2.3 καί 5 (Πρβλ. Έπετ. τής Εταιρείας τών Βυζ. Σπουδών σ. 
417-422). 

Τά εν τή βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 353 

ΐ°ν άφθονου υλικού. Δυστυχώς ένεκα τών περιστάσεων, ύφ’«ς διετέλει ο 
Μυστακίδης, δεν κατώρθωσεν έκ τοΰ υλικού τούτου νά έκδώση, εί μή μι¬ 
κρόν μέρος. Τούτο έλύπει, ως ή το επόμενον, σφοδρά τον Μυστακίδην καί 
τήν λύπην αυτού Ιξέςρραζεν ενίοτε καίγραπτώς. Ούτως έν τφ ύπ’ αριθμόν 
1). ι κατάλοιποι αυτοί σημειοϊ «Θά αξιωθώ ί'να φέρω άγνωστα είςφώς; 
Θεέ μου, όλοι φθονοΰσι βλέποντες τήν πληθώραν τών ποικίλων σημειοϊ 
μάτων μου. 1ί θά γίνιυσι; Διατί εξακολουθώ συλλέγων;» καί έν τψ ύπ’ 
αριθμόν 25 «1918. Ότε μετά θΟετίαν είδαν καθήμενος ημέραν τινά τί 
δύναμαι νά κάμω καί τί έκοπίασα είς μάτην, πολλά μέν έσχισα, πολλά 
δέ εκλαυσα. Διατί ; διότι διδάσκαλος δέν πρέπει νά γίνεται τις είμή μό¬ 
νον χρήματα εχων. Β. Α Μ.» 

Κατάλογον τών σπουδαιότερων καταλοίπων τοΰ Μυστακίδου Ικδίδω 
κατωτέρω, φρονώ ν δ τι ουτο) θέλω διευκολύνει τήν μελέτην τών βουλο- 
μενων ν ασχοληθώσι περί αυτά καί καταστήσει γνωστοτέραν τήν εργα¬ 
τικότητα καί τύν ζήλον τού αοιδίμου άνδρός. Τά κατάλοιπα ταύτα κατέ¬ 
ταζα εν ιδίοις φακέλλοις ύπ* αύξοντα αριθμόν 1—500 τοποθετήσας αυτά 
κατ’ αριθμητικήν σειράν έν τή βιβλιοθήκη τού Μυστακίδου, ούτως ώστε 
νά καταστη ευχερέστατη η ευρεοις των ζητουμένων. 

Κ. I. Δ ΥΟ ΒΟ ΥΝΙ ΩΤΗ Σ 

Ιετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων έξ καί φέρον έξιοθεν επι¬ 
γραφήν «Ι/δόβηδΙαιιί Β3.5ΪΙία5 Λ. Μνδίαΐαάίδ ΟοπδίαηίΐηοροΙιΤΕπιΐδ 
1860-1888 καί έν τελεί «1888 ΡοΟπιατ 17». Τό τετράδιον τούτο περιέχει 
τήν αυτοβιογραφίαν τού Μυστακίδου γερμανιστί. Εντός τού τετραδίου 
τουτου εύρηνται τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Οαποαίιιιη 
νίϋΕ6.» λατινιστί γεγραμμένα. 

2. 

Πιστοποιητικόν τής πρυτανείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών περί 
τής εγγραφής τού Β. Μυστακίδου είς τήν φιλοσοφικήν σχ··λήν τή 1 
Οκτωβρίου 1884 καί παρακολουθήσεωςμάθημάτιον μέχρι τού 1887. 'Λπο- 
δείξεις έ’τι καθηγητών πού Πανεπιστημίου Αθηνών άκροάσεως ύπ’ αυτού 
διαφόρων μαθημάτιον. 

, , Πιστοποιητικόν τού Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης περί άκροάσεως 
υπ’ αυτού μαθημάτων από τοΰ 1887 μέχρι τοΰ 1889-1890 μετά άναγρα- 
θής τών μαθημάτοιν, ών ήκροάσατο. 

Τετράδιον περιέχον σημειώματα τού Μυστακίδου περί τού ταξιδίου 

ΕΠΕΙΉΡΐ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΛΩΝ "Ετος Ιε' 23 
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αυτού άπό Κωνσταντινουπόλεως εις Τυβίγγην, τής έγγραφης αυτοί εν τ$ 

1%εχ ΓΙανεπιστημίφ καί τής π α ρ α κ ο λ ο υ θ > ι σ ε ο) ς μαθημάτων. Περατούται 
«V) Ββρίου 1889». ν|Ι 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ 49 ήριθμημένων φύλλων* και περιέχον 

λόγον του Μυστακίδου «Εκδρομή εις την Συρίαν» άπαγγελθέντα έν τω 

φιλολογικφ Συλλόγψ Κωνσταντινουπόλεως, 

Τετράδιον άποτελουμενον έξ 25 φύλλων ήριθμημένων καί περιέχον 

λόγον του Μυστακίδου περί Θεοδώρας τής συζύγου του Ιουστινιανού, 

Λόγος του Μυστακίδου απαγγελθείς κατά την εορτήν των Τριών 

Μεράρχων έν τή μεγάλη του Γένους σχολή «Ιιερί τής εν τω Βυζαντιακφ 

κράτει παιδεΰσεως». Έν τω αύτφ φακέλλω εΰρηνται αποσπάσματα δημο¬ 

σιεύματος του Μυστακίδου έν τω «Νέο) Ποιμένι» Θεσσαλονίκης φέροντα 

επιγραφήν «Βυζαντιναί μελέται. ΜΙ καθόλου παίδευσις κατώτερα καί : 

άνωτέρα. Σχολαί. Πανεπιστήμια. Μαθήματα. Διδάσκαλοι. Νόμοι κ. τ. λ.» 

ό)ς καί τινα σημειιοματα αυτού έν ίδίοις φΰλλοις χάρτου. 

{Μ&χΜ' 

Κ ■ρ 
I 

Λόγος τού Μυστακίδου εκφωνηθείς κατά τον εορτασμόν τής Ιρια- 

κονταετηρίδος τού Μ. Γεδεών καταλαμβάνουν 42 φύλλα χάρτου. 

8. :·;1Ι 
Σχέδιον λόγου τού Μυστακίδου μετά διαφόρων σημεκυσεων διά τό 

Σ ε β α σ τ ο π ούλ ε ιο ν δ ιαγώ ν ισ μα. 

9. 

Λόγος τού Μυστακίδου επί τη απολύσει των τελειοδιδακτων τον 

Γυμνασίου Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν 0 φύλλα χάρτου ηριθμημενα. 

Έν τω εξώφυλλο) έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Απαγγελθείς έν Θεσσα¬ 

λονίκη καί μή δημοσιευθείς ένεκα τής λογοκρισίας». 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ δέκα τεσσάρων φύλλων αναρίθμητων ; 

καί φέρον επί τού εξώφυλλου επιγραφήν «"Αγιον ’Όρος 1913 Μαρτίφ». 

Έν αύτφ ό Μυστακίδης εκθέτει κατ’ άοχάς τά έν τφ άγίφ ’Όρει κρα- ; 

τούντα καί επί τή βάσει τούτων αποκρούει την πρότασιν τής Ρωσσίας 

περί άναγνωρίσεως τού άγιου "Ορους ώς αυτονόμου πολιτείας υπό τήν| 

Τα εν τη βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτου. 355 

κυριαρχίαν των θρησκευτικώς περί αυτού ενδιαφερομένων κρατών. 

Ρ ιι.· 

Τέσσαρα φύλλα χάρτου περιέχοντα λόγον εις τούς τρεις Μεράρχας 

έκφωνηθεντα κατά την εορτήν αυτών (30 Ιανουάριου). Ή γραφή τού 
λόγου τούτου διαφέρει, τής τού Μυστακίδου καί επομένως, ώς καί έκ τού 
περιεχομένου φαίνεται, δεν είναι (δικός του. 

Διπλώματα διαφόρων συλλόγων έκλεξάντων τον Μυστακίδην έταΐρον 
αυτών. 

Εγγραφον τού έν Κωνσταντινουπόλει έκκλ. μουσικού συλλόγου φέ¬ 

ρον χρονολογίαν 22 Νοεμβρίου 1922 προς τον Μυστακίδην, δι’ οΰ αναγ¬ 

γέλλεται αύτω ότι ό σύλλογος άπένειμεν αύτω παμψηφεί τον τίτλον τού 

επιτίμου μέλους. Έν τώ αύτφ φακέλλψ εύρηται τό δίπλωμα, ώς καί έγ¬ 

γραφα τινα καί απόκομμα έφημερίδος περί τού συλλόγου τούτου καί τής 
βυζαντινής μουσικής. 

Λέκα εσταχωμένα έντυπα ημερολόγια φέροντα χρονολογίας 1890. 

1900. 1902. 1903. 1904. 1905. 190(3. 1907. 1908 καί 1909, έν οις ό Μυστα¬ 

κίδης έχει γράψει χρονολογικώς διαφόρους ειδήσεις άφορώσας αυτόν καί 
ιδία την σχολικήν αυτού δράσιν. 

Τετράδιον άποτελουμενον έξ 20 φύλλων αναρίθμητων. "Αρχ. «1894. 

1ή 1 Όκτωβρίου διωρίσθην συντάκτης τής Έκκλ. Αλήθειας καί τό επί 

τουτφ ΓΙιττάκιον αμέσους διεπέμφθη. Όμοίως άνέλαβον τά καθήκοντα 
μου». Έπειτα περιγράφει χρονολογικώς άρχόμενος από τής 25 Όκτω¬ 

βρίου καί περατών τη 2 Μαΐου 1895 τά τής παραιτήσεως τού οικουμενι¬ 

κού Πατριάρχου Νεοφύτου, τής εκλογής τοποτηρητού, τού Προύσης Να¬ 
θαναήλ, καί τά μετά ταύτα συμβάντα. 

Τεύχος άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 133 (1—120 καί 
α-ιγ') γραφομηχανημένον. Έν τφ εξωφύλλφ αυτού γέγραπται’ 

«Μ>·5ία1<κ3ί οίίοπάί 

Δέν γνωρίζω εάν έδημοσιεύθη 

20—IV—1933». 
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Έν τφ προηγουμένω τού πρώτου ψυλλου, αναρίθμητο) φυλλω, γε- 

γραπται 
«Έκθεσις 
Β. Α. Μυστακίδης 

Έν Φαναρίφ 

15 Φ. 1914» 

Έν δέ τφ ύπ’ αριθμόν 1 φύλλα/ 
«ΓΤοός την Α. Θ. ΙΙαναγιό τη τα τον οικουμενικόν Πατριάρχην Κύ¬ 

ριον Κύριον Γερμανόν τον ΕΓ τον πολυσεβαστόν μοι πατέρα και δεσπό- 

την κλ. κλ. 

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα 

*Αγία και ιερά Σύνοδος». 

’Άρχ. «Πατρική εύλογίρ τής Ύμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος και 

τής περί αυτήν Αγιας καί Ιεράς Συνόδου ανεχωρησα εντεύθεν τή 4 Ιου¬ 

νίου έ. έ. εις Γερμανίαν, όπως συνεχίσω καί κατά τό δυνατόν συμπλη- 

Οίόσιο σημειώματα ούκ όλίγα άναφερόμενα εις την ΙΕ καί ΙΣΙ εκατον¬ 

ταετηρίδα τής μ. X. εθνικής ημών ιστορίας χορηγηθείσης μοι ευμενέστα¬ 

τα καί τής προς τούτο κυβερνητικής άδειας. Καθάπερ έν ιή υπό ημ, 1 

Μα ίου αιτήσει μου υπέβαλαν, ηύτΰχησα κατά τάς έν Γερμανίμ σπουδάς 
μου προ είκοσι καί πέντε ετών άναδιφών εν τοΐς έπιστημονικοΐς κέντροις 

τής Βαυαρίας καί τής Βυρτερβέργης, ιδιαίτατα δέ έν τή γηραιμ Τυβίγγη, 

ίνα άνεΰρω ύλην πλουσίαν έν χειρόγραφοι; άφορώσαν ειδικώτερον εις 

τήν από του 1570, ήγουν προ τής εις ίσλαμικόν τέμενος μετατροπής του 
πατριαρχικού ναού τής Παμμακάριστου (Ψετχιέ-Δζαμί) μέχρι τού 1020 

ιστορίαν τού έθνους ημών». 

Έν τέλει έν φΰλλφ 119 γέγραπται* 
«* Κχο) τήν μεγάλην τιμήν ύπογράφυνν, ινα καταθεσο) ταΐς παναγιο)- 

τάταις Υμών, Παναγιοότατε, χερσί διά τά περαιτέρω. 

Κύριος δ Θεός δίατηροίη τήν Ύμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα εϊς 

μακρότητα ήμερων έν εύεξία κατ’ αμφω προς καλόν τής στρατευομένης 

εκκλησίας. 
Ινατασπαζόμενος τήν χαριτόβρυτον Αυτής δεξιάν υίικώτατα ειμι 

ταπεινότατος καί ευπειθέστατος θεράπων. 
Β. Α. Μνατακίόης 

Έν Φαναρίφ τή 15 Φεβρουάριου 1914». 

Έν τφ προηγουμένω φύλλω τού ΰπ’ αριθμόν α φύλλου γέγραπται. 

«Έπίμετρον τής έκθέσεως» καί έν τελεί έν φύλλω ιγ' «Τέλος καί τω 

Θεφδόξα». ^ , ^ , 
Τό πολύτιμον τούτο έργον ιού Μυστακίδου υπεβλήθη ύπ’ αυτου εις 

τό Πατριαρχειον, όπως έκδοθή τύποις, τό δέ Πατριαρχειον παρέπεμψεν 

Τά έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτου. 3δ7 

αύτο εις τον άγιον Νίκαιας όπως άποφανθή. Επειδή όμως ούτος επί έτος 

καί πλέον δεν άπεφάνθη, ό Μυστακίδης δΓ εγγράφου του προς τό Πατριαρ¬ 
χείου εζητησε την επιστροφήν αυτού. Γό έγγραφον τούτο γρ α φ ο μη χ α νι| - 

μ.ένον έχω θέσει έν τώ φακέλλφ. Αποσπάσματα δέ τού έργου τούτου έχει 
δημοσιεύσει ο Μυστακίδης εις διάφορα περιοδικά, ευχής όμως έργον θά 

ήτο, έάν ολόκληρον τό πολύτιμον τούτο έργον τού Μυστακίδου εδημοσι- 
εύετο. 

Φάκελλος περιέχουν τά χειρόγραφα, έξ ών έγένετο ή γραφομηχανή· 

«τις του υπ αριθμόν 16 έργου τού Μυστακίδου. 

I ετράδιον φέρον επιγραφήν. 

«Β. Α. Μυστακίδου 

Άνάλεκτα ιστορικά 
I Έκ των τού Μαρτίνου Κρουσίου (Τυβίγγης, Στουτγάρδης) 

II Εκ των τού I. Καμεραρίου (Μονάχου)». 

19. 

Τετράδιο ν αποτελούμενον έκ φύλλων 6 καί φέρον έν αρχή επιγρα¬ 

φήν «Περιεχομένων σύλληψις. Συνοπτική έκθεσις των έν Γερμανίμ με¬ 
λετών μου». 

Τρία φύλλα χάρτου, έν οίς άντίγραφον έπιστολής τού Κρουσίου προς 
τον Συμεών τον Καβάσιλαν έκ τού Πκιΐ'πιπι III, 463. Έν τέλει έχει ση¬ 

μειώσει ό Μυστακίδης «Έδημοσιεύθη έν τή Θεολογίμ 1930». 

"Εντυπον φέρον επιγραφήν «Β. Α. Μυστακίδου Αρμενία. 5Αρμενι- 

κον Βασίλειον. Μία πρόρρησις τού τελευταίου βασιλέως τής Αρμενίας 

Λέοντας τού ΣΤ (ή 1393 μ. X). Αρμένική εκκλησία. Άνατύπωσις έκ τού 
υπ άρι θ. 1 φύλλου τού Νέου ΙΤοιμένος». Εντός τούτου εύρηνται φύλλα 

τινα χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει ό Μυστακίδης σχετικά τινα, ώς καί οκτώ 

φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «1/ Απιιοιιίε» καί περιέχοντα άντί- 

γραψον έργου γαλλιστί γεγραμμένου περί Αρμενίας. Επίσης φύλλον ιού 

«Ελευθέρου Γύπου» (ύπ’άριθ. 854), έν φ άρθρο ν τού Άνδρέου Καβαφά- 

κΐ| φέρον επιγραφήν «Μάρτυρες» καί πραγματευόμενο ν περί Αρμενίων. 

Ανάτυπου έκ τοΰ 7/ τόμου τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας των Βυ- 
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ζαντινών σπουδών φέρον επιγραφήν «Β. Α. Μυστακίδου. Θηραϊκά Μο 

ναστηριακά, σχολικά, ανέκδοτα σιγίλλια». Εντός τούτου εΰρηνται φύλλα 

χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει ό Μυστακίδης σχετικά σημειώματα, ως καί 
απόκομμα εκ τής έφημερίδος «Πατρίδος», έν φ αρθρον του Σπ. Ποτά 

μιάνου περί Σαντορίνης. 

Τρία άρθρα του Μυστακίδου δημοσιευθέντα έν τφ Νεολόγφ Κωύ 

σταντινουπόλεως καί φέροντα επιγραφήν «Γεωγραφικά. Όλίγαι σκέψεις 

περί Γεωγραφίας. Ευξεινος Πόντος». .' 

Δυο αντίτυπα του έργου του Μυοτακίδυυ, του τυποις έκδοθέντος τφ 
1920 έν Κωνσταντινουπόλει έκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου καί φέ 

ροντος επιγραφήν 

«Έπί τή άλώσει. 

Τά μετά τήν άλεοσιν. 

Μωάμεθ ό καταχτητής. 

Ελληνικόν έθνος. 

Πατριαρχεία». 

Εντός τούτων υπάρχουν πλειστα φύλλα χάρτου, έφ' ών έχει γράψει 

ό Μυστακίδης διαφόρους σχετικός σημειώσεις. 

*0 Μυστακίδης, μετά τήν έκδοσιν, του έργου τουτου σκεπτομενος, 

ίσιος, νά προβή εϊςδευτέραν έκδοσιν διορθουμένην καί έπηυξημενην συν-; 

ήθροισεν προς τούτο υλικόν έκ διαφόρων πηγών. 

Έν αρχή σημείο! ό Μυστακίδης «Διορθούμενον ή έπαυξανόμενον». 

Έντυπον έσταχωμένον φέρον έπιγραφήν «Β. Α. Μυστακίδου (ανα- 

τυπωσις έκτης Εκκλησιαστικής Αλήθειας 1920—21) Γεωγραφικά Ατα¬ 

κτα * καί άποτελούμενον έκ σελίδων 31. 

Έν ,αυτφ ύπάρχουσι πλειστα φύλλα χάρτου καί τρία τετράδια 
περιεχοντα σχετικά σημειώματα του Μυστακίδου, ως καί τινα αποκόμ¬ 

ματα εφημερίδων. 

’Άςιον σημειώσεως είναι ενταύθα ότι ό Μυστακίδης έν τώ έξωφΰλλω 

τού ύπ’άριθμόν 2 τετραδίου έχει γράψει «1918. "Οτε μετά 30ετίαν ειδον 

καθήμενος ημέραν τινά τί δύναμαι να κάμω καί τί εκοπίασα εις μάτην, 

πολλά μέν έσχισα, πολλά δέ εκλαυσα. Διατί; διότι διδάσκαλος δεν πρέπει 

τις νά γίνεται, εί μή χρήματα εχων. 
Β. Λ. Μ »« 

Τά έν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύιου. 

Αυο τετράδιά, εν οις καί πολλά φύλλα χάρτου, πραγματευόμενα περί 
τού «Πέτω - ομαι - ίπταμαι - πίπτω καί τά έκ τούτων σύνθετα». 

Ό Μυστακίδης σημειοί «"Έτοιμα προς έκδοσιν, υτε ό κ. Χαριτωνί- 

δης τού μακαρίτου Κοντού έπραγματεΰσατο περί αυτών έν ϊδίψ τόμο;. 

Ταύτα αναφέρω εις τούς λογίους μου». 

Διατριβή τού Μυστακίδου φέρουσα έπιγραφήν «Λέξεις ίστορικαί. 
Έργαζωμεθα. Β. Έχασα μίαν ημέραν ή έχασα τήν ημέρα (ν) μου» έκδο- 

θείσα έν τφ περιοδικφ «Όρθοδοξία». 

Πέντε φύλλα τής Εκκλησιαστικής Αλήθειας, ών τά τρία περιέχουσι. 
δύο διατριβάς τού Μυστακίδου υπό τάς έπιγραφάς «Περί τών πατριάρ¬ 

χων Διονυσίου Β' καί Μητροφάνους Η καί τής καθαιρέσεως αυτών κατά 

νεα ανέκδοτα έγγραφα» (19 Ιουνίου 1.890) καί «Τρεις ανέκδοτοι έπιστο- 

λαί ίερατικαί τής βιβλιοθήκης τής Τυβίγγης προς τον Θεοδόσιον τον Ζυγο- 

μαλάν» (21. καί 31 Τουλίου 1921), τά δέ άλλα δυο περιέχουσι δύο διατρι- 

βας του Μ. I εδειον υπό τάς έπιγραφάς «ΤΙ πρώτη περί προνομίων ρήξις 
εκκλησίας καί κράτους» (11 Φεβρουάριου 1909) καί «Διάταξις Αλεξίου 
πατριάρχου» (23 Όκτιοβρίου 1921). 

29. 

Τρία δελτία φέροντα έπιγραφήν «Επιγραφή Συμεών Βουλγαρίαν 
άρχοντος» καί άναφέροντα τά κατ’ αυτήν. 

Διά κυανής μολυβδίδος έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Έδημοσιεύθη». 

30. 

Απόκομμα έφημερίδος φέρον έπιγραφήν «Νικάνωρ καί Κρούσιος» 

καί υπογραφήν «Άνδρομάρης», έν φ δημοσιεύεται ανέκδοτος επιστολή 
τού Μαρτίνου Κρουσίου προς τον Μητροπολίτην '*Αθηνών Νικάνορα. 

Ό Μυστακίδης έχει τρεις παρατηρήσεις δι’ έρυθράς μολυβδίδος 

σημειώσει καί έν τελεί γράψει «Καϋμένε Μυστακιδη», διότι αυτός 
είχε στείλει τήν επιστολήν προς τον Καμποΰρογλουν, όστις έδημοσίευσεν 
αυτήν χωρίς νά άναφέρη τούτο. 

Τυπογραφικόν δοκίμων άποτελοΰμενον έκ φύλλων έξ καί φέρον έπι- 

γραφήν «Έλεγχος τών περί Κερασσούντος υπό τού ΙΙαυλίδου είρημέ- 

νων» καί έν τελεί «Έγράφομεν έν Ξηροκρήνη τή 14)26 Ιανουάριου 1893 

β. Α. Μυστακίδης » 
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Τετοάδιον αύτόγραφον του Μυστακίδου άποτελοΰμενον έκ φύλλων 
14 (9-}-5) και ψέρον επιγραφήν «Μαργαριται του εισιτηρίου λόγου χο$ 

κ. Σπ. Λάμπρου». 

Φάκελλος, έν ψ περιέχονται προσκλητήριον και ευχαριστήριον πρός' 

τον Μυσιακίδην του καθηγητοϋ ϋδ1§'6Γ επί τη αποστολή 15 μάοκων 
προς άνέγερσιν τής προτομής του καθηγητοϋ Α. Ηεϊδοηδοτ^; φς 
φωτογραφία αυτής. " -ί 

Τετράδιον του Μυστακίδου άποτελοΰμενον εκ φύλλων άναριθμήτώίΙ 
6 καί φέρον επιγραφήν «Γραικός, "Ελλην, Ρωμαίος». 

Περιέχει παραπομπάς εις διάφορα έργα, ένθα γίνεται λόγος περί 
των ανωτέρω όρων. .! 

Δέκα εξ ήριθμημένα φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Μονφδία 

κυροϋ Ανδρονίκου του Καλλίστου επί τή δυστυχεί Κω νσταντινουπόλει»> 

καί περιεχοντα τό κείμενον τής μονφδίας ταΰτης μετά τινων υποσημει¬ 

ώσεων, τό έκδοθέν έν τή ΙΙατρολογίφ του ΜΪ£Π6 (161, 1131 έ). Των φύλΙί 

λων τούτων προηγούνται δυο φΰλλα χάρτου, έν οις 6 Μυστακίδης εκ¬ 

θέτει τούς λόγους, οΐτινες έπεισαν αυτόν, όπως προβή εις έπανέκδοσιν 
τής μονφδίας ταΰτης. 

Διατριβή τού Μυστακίδου φέρουσα επιγραφήν «Χρονολογικά. Έτη: 

θεογονίας, Όλυμπιάδων, ίνδικτιώνων» κατ’ άνατΰπωσιν έκ τού ύπ’ αριθ¬ 

μόν 3 φΰλλου τού «Νέου Ιίοιμένος». 

37 | 

Φυλλον τής Εκκλησιαστικής ? Αλήθειας (31 Δεκεμβρίου τού 1909) έν 
ορ άρθρον τού Μυστακίδου υπό την επιγραφήν «Ανάμικτα σημειώματα».: 

Έν τφ περιθώριο) τού άρθρου τοΰτου έχει γράψει ό Μυστακίδης 

προσθήκας τινάς. 

33 
Επιστολή προς τον Μυστακίδην φέρουσα χρονολογίαν 14]27 Αύγοΰξ| 

στου 1910, δι’ής παρακαλεΐται ούτος «καιρού σας έπιτρέποντος γράψητε 
τάς έπιγραφάς των ενός έκαστου, των εσωκλείστων μ ο λ υ β δ ο β ο ΰ λ λ ιο ν, δ ι ά' 

νάδυνηθώ τήν δημοσίευσιν αυτών». 

Τά εν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτόν. 361 

Εντός τής επιστολής εΰρηνται ένδεκα ήριθμημένα αποτυπώματα των 

μολυβδοβοΰλλων. 

39 

Δΰο φΰλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Έκ χειρογράφου κωδικός 

Υποκειμένου έν τφ Τ. Μετοχίφ τού ΓΙ. Τ. ύπ’άρ. (>58» καί περιεχοντα άν- 

τίγραφον έκ φΰλλου 74β ψέρον επιγραφήν «Περί τού αιτίου άρχήθεν 
σχίσματος των Λατίνων καί περί των πέντε διαφορών αυτών προς τούς 

Γραικούς έν κανόνος σχήματι». 

Έν ά χή εχει γράψει ό Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος «έδημο- 

σιεΰθη». 

40 

Τρία φΰλλα χάρτου, έφ’ ών εχει σημειώσει τινά ό Μυστακίδης περί 

τού θέματος των Θρακησίων. 

41 

Τρία ήριθμημένα φΰλλα χάρτου γραφομηχανημένα καί φέροντα επι¬ 

γραφήν «ΤΙ πατριαρχική εκλογή καί ή υφιστάμενη Σύνοδος Φαναριού». 

"Άνωθεν εχει γράψει ό Μυστακίδης διά μελάνης «1921» και διά μο- 

μυβδίδος «έδημοσιεΰθη». 

42 

Δέκα καί πέντε γραφομηχανημένα φΰλλα χάρτου περιεχοντα άπάν- 

τησιν τού Μυστακίδου εις τό τεθέν ερώτημα «Πόσος ήτο ό ελληνικός 

πληθυσμός τής Πόλεως κατά τήν εποχήν τής τουρκικής κατακτήσεως τφ 

«453 καί διά τίνων αριθμών είναι δυνατόν νά παρασταθή ώς ακριβέστα¬ 

τα ούτος κατά τάς έξης χρονολογίας 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750 

μέχρι τού 1900 καί 1920;». 

Έν αρχή σημειούται «έδημοσιεΰθη έν Έκκλ. Άληθείρ. 1921 Φεβρου¬ 

άριον. 

Χειρόγραφον άποτελοΰμενον έξ επτά φύλλων καί φέρον επί τού εξω¬ 

φύλλου επιγραφήν «Χειρόγραφον παλαιάς άρ. 463, νέας άρ. 240. Δΰο ια¬ 

τροί έν τή Β'. επιστολή περί Τουρκογραικίας. Σπουδαϊον». Τό χειρόγρα¬ 

φον τούτο φέρει καί έπικεκολλημένην επιγραφήν «Έπιστολαί τινων τών 

περί που τον ιστ'. αιώνα λαμψάντων λογιών άνδρών καί ετερα σΰμμικτα», 

Έν αρχή έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «έδημοσιεΰθη» καί έν τφ 
πρώτφ φΰλλφ «έδημοσιεΰθη υπό Γεδεό)ν έν Έκκλ Αληθείς* 1913 σ, 216». 
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Φάκελλος φέρων εξιοθεν επιγραφήν του Μυστακίδου «Στιχουργήματα 

άσματα εξ έμής παιδικής ηλικίας καί τι να τουρκιστί εύρεθέντα προ εβδο^ 

μήκοντα ετών (1921)» καί περιέχων τοιαΰτα. 

Τετράδων φέρον εξιοθεν επιγραφήν «Σαμοθράκη 1893. 13. Α. Μυστα 
κίδης» και περιέχον τό ταξίδιον του Μυστακίδου εις Σαμοθράκην μ^τά 
τινων σημειωμάτων ώς τά πολλά διά μολυβδίδος γεγραμμένων. 

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστου χάρτου καί άποτελούμενον 

φύλλων (0,22X0,17) ήριθμημένων 73, καί πολλών παρεντεθειμένων φύλ 
λων χάρτου, έφ’ ών έχουσι γραφή υπό του Μυστακίδου σχετικαί σημειώ 
σεις. 

Έπί του έξω μέρους τής σταχώσεως του χειρογράφου γέγραπται 

«Μαρτ. Κρουσίου 

συγγραμμάτων συλλογή 

καί 

τουτοις συναφή. 

Σημειώσεις 

Μ αργού νιος Μελέτιος ΓΙηγάς 

Ζυγομαλάς Έσχέλιος 

1888-90» 

και έν αρχή έν φύλλω άνευ άριθμήσεως* 

«Κατάλογος των 

έκδεδομένων βιβλίιον 

Μαρτίνου Κρουσίου (27 Ρο!>. 1607) 

περιγραφή αυτών. 

1888 ΤίίΙ)ίη£οη 
δθρΙ.-Οοίοο.» 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει κατάλογον των έκδεδομένων έργοη' 

του Μαρτίνου Κρουσίου μετά τινων σημειώσεων περί του περιεχομένου; 

αυτών, ώς καί σημεκύσεις περί Μαργουνίου, Μελετίου Πηγά, Ζυγομαλά 
και Έσχελίου, ώς καί αντίγραφα επιστολών τινων αυτών καί άλλων προς: 

αυτούς, ών τινες έκδεδομέναι καί τινες ανέκδοτοι, ώς ό Μυστακίδης ση¬ 

μείο! έν τή ώα Περιέχει έτι ειδήσεις τινάς περί τού χαρτοφυλακος Κερ- 

κόρας Ραρτοΰρου, Φιλίππου Μελάγχθονος, Καμεραρίου, Φιλοπόνου καί; 

Ματθαίου Καμαρμύτου, 

Τά έν τη βιβλίο θήκη του Έ. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτοί). 363 

47 

Αέκα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν 

«δοΐιτίίίοιι 
νοη ΜαιΤίη Οπιείιΐδ 

ΐη ά€Γ Κ. ϋιιίν. Βθ)1ίοΐ1ιο1: Τύ5ίη§:6η» 

έν τελεί τού πριοτου φύλλου γέγραπται 
«Ο. ΖίίηάοΙ 

ΒίΒΠοΙΙιεΦ. Βοοτοίαι- 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει κατάλογον των έργων του Κρουσίου 

καί άλλων περί αυτού, των άποκειμένων εν τή βιβλιοθήκη τής Τυβίγγης. 

Έν αύτφ εύρηνται καί δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν 
«Οπίδίιΐδ ΜατΗηιΐδ 

Μονάχου βιβλιοθήκη» 

καί περιέχοντα έργα αυτού άποκείμενα έν τή βιβλιοθήκη τού Μονάχου. 

48. 

Ό έντυπος κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης 
τού Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης τού \Λλίΐΐιοΐιια δοηπικί μετά τινων 
σημεκυσεων τού Μυστακίδου. 

49. 

Χειρόγραφον έσταχώμενον διά ναστου χάρτου και άποτελούμενον έκ 
σελίδων (0,22x0,17) ήριθμημένων 101. 

5 η ' ~ ν'- / — > / 
υ,πι του εςω μέρους της σταχωσεως γέγραπται* 

«1. 1)ίοηγδϋ οχοοηιχηιιηίοζιΐίο. 

2. Ερίδίοΐίΐε άίνοΓ5Η6 Μβ 37. 

3. Τά περί τής εξαρχίας Θεοδοσίου Ζυγομαλά. 

4. Αί εκθέσεις περί Σινά, άγιου "Ορους καί ταξειδίου του. 

5. Έκ τής νέας άναγνώσεως σημειώσεις βιογραφικαί. 
Έν τελεί 1913 

Β. Μ.» 

καί έν φύλλλω ία* 

«Εχοοιπιιιαηίοαίίο 
τού Όιοπγδϋ ρΕίπαιχθιαε 

11X1(5 Ορΐ5ΐθΐ3.0 νοΓδοΙιίοάοπο 

]η\'ι - Ααοα5ΐ Μ 888 
Τΐίόπι^οη» 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει άντίγραφον επιστολής τού Εμμα¬ 

νουήλ Μαργουνίου πρός τον πατριάρχην "Ιερεμίαν, τον άψορισμόν τού 
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πατριάρχου Μερεμίυυ, αντίγραφα επιστολών τινο>ν περιεχομένων εν Χφ 

κώδικι τής Τυβίγγης Μβ 57, τά περί εξαρχίας τού Θεοδοσίου Ζυγομαλά ί 

τού ταξειδίου αυτού, τάς ειδήσεις αυτού περί τού Σι να καί αγίου ’Όρους II 

καί τέλος διαφόρους βιογραψικάς σημειώσεις. 

50. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν επί τού εξώφυλλου «Στουτγάρδη. χει_ :|§ 

ρόγραφα Κρουσιανά» καί περιέχον περιγραφήν τού Μυστακίδου χειρο¬ 

γράφων Κρουσιανών άποκειμένων έν τή βιβλιοθήκη τής Στουτγάρδης <ος 5 

καί άντίγραφον τού τρίτου καί τελευταίου μέρους τού λόγου τού Οδίδη- 

06Γ κατά την κηδείαν τού Κρουσίου, εν ώ ό βίος τού Κρουσίου. 

51. 

Τετράδιον αποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 12 καί φέρον 
έξωθεν επιγραφήν. 

«Λόγος περί άζύμων 

Τωάννου τού Ζυγομαλά 

ανέκδοτος καί αύτόγραφος 
Χειρόγραφον (Γοηαοιι^δ Μβ 30 

εν Τυβίγγη». 

ν Ανωθεν έχει σημειώσει ό Μυστακίδης διά μολυβδίδος «"Εστειλα εις 
τον Μακαριώτατον Αθηνών 1928 Νοέμβριον προς έκδοσιν. 

Έξεδόθη» 

Πρόκειται περί τού περί άζυμων λόγου τού Τωάννου τού Ζυγομαλά, 

τού περιεχομένου εν τφ ύπ; αριθμόν Μβ 30 χειρογράφφ τής Τυβίγγης, 

δστις άντιγραφείς υπό τού Μυστακίδου έκ τού ανωτέρω χειρογράφου καί 
σταλείς προς δημοσίευσιν εις τον Μακαριώτατον αρχιεπίσκοπον Αθηνών 

καί πάσης Ελλάδος Χρυσόστομον, έδημοσιεύθη έν τή Θεολογία. 

52. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 9 καί φέρον επί 

τού εξωφύλλου έπιγραφήν «Πηγαί. Βιβλία. Σημεκυσεις βιογραφικαί. Δον» 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει έργα άναφερόμενα εις τον Κροΰσιον. 

53. 

Επιστολή προς ιόν Θεοδόσιον Ζυγομαλάν έκ τής Τουρκογραικίας 
μετά προσθηκών έκ τού χειρογράφου. 

54. 

Φύλλον χάρτου, εψ’ ού έχουσι γραφή βιογραφικαί τινες ειδήσεις 

περί τού Κρουσίου μετά σχετικής επιστολής. 

Τά έν τή βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 365 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ σελίδιον ήριθμημένων 22 και φέρον έν 
Μβ 

άρχίΐ σημείωσιν «ΑΒδοΗπίΐ νοιι ιΐεηι ΜαπαδΟ. Θοηδίαΐίοζ ίϋχ Τζαδόκ 

Β&πάΙοΓ απά Ηείιπ ΚείΗ&β Ι^χΐΐίοη ΐοπι. V ρ. 187. Γπγ οίηί^ο \Υογ1ο. 

* Ατακτα Κοραή. Άντεγράφη κατά τό τέλος Ιουλίου 1888 έν Τυβίγγη. 

Β. Μυστακίδης». Έν τελεί τής σελίδος 22 έχει σημειώσει ό Μυστακίδης 
«Ό Κροόσιος έν τέλει σημειούται* «Τίπι1)πΐ£βη 22 ]αηιιατ 1585». 

Άρχ. Θρήνος εις τά πάθη καί την σταόρωσιν τού Κυρίου καί Θεού 
καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ποιηθείς παρά τού εύγενεστάτου άρ¬ 

χοντας κυρού Μαρίνου Ψαλιέρου». Τό χειρόγραφον περιέχει τον θρήνον 

τού Μαρίνου Φαλιέρου έκ τού κωδικός Μβ 27. 

Τρία τετράδια άποτελοΰμενα έκ φΰλλοη· ήριθμημένω ' έν ολφ 61. 

Τό πρώτον τούτων άποτελοΰμενον έκ φύλλων 1 — 21 φέρει έν τφ έξω- 

φύλλφ έπιγραφήν «1 ϋαηιοταηαηα 1913», το δεύτερον άποτελοΰμενον έκ 

φΰλλων 22—41 φέρει έν τώ εξώφυλλο; έπιγραφήν «2 0αηΐ6ηΐΓΪ3Π& 1913» 

καί τό τρίτον άποτελοΰμενον έκ φΰλλων 42 —Π1 φέρει έν τώ έξωφΰλλφ 

έπιγραφήν «3 ϋαπιυι-απαηα 1913». 

'Γό χειρόγραφον τούτο περιέχει έπιστολάς τού Ίωαχείμου Καμερα- 

ρίου προς άλλους καί άλλων προς αυτόν καί προς άλλους. 

57. 

Φάκελλος φέρουν εξωθεν έπιγραφήν «Κρουσιανόν Συνταγμάτων» 

καί περιέχο)ν άντίγραφον, άποτελοΰμενον έκ δέκα διπλών φΰλλφν, έπι- 

στολής τού Στεφάνου Ο^ΗαοΙι προς τον Θεόδωρον δοΐιηείί, γενόμενον 
υπό τού Μυστακίδου έκ χειρογράφου τού Κρουσίου άποκειμένου έν τή 

βιβλιοθήκη τής Τυβίγγης καί περιέχοντος διατΰπιυσιν μητροπόλεο>ν. 

58. 

42 φύλλα χάρτου έν οίς, μετά σύντομον εΐσαγιυγήν περί Τυβίγγης, 

εκτίθεται υπό τού Μυστακίδου ό βίος τού Γκέρλαχ καί τού Σβάϊγγερ, 

των γνωστών ιεροκήρυκα)ν έν Κωνσταντινουπόλει. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έξ οκτώ φΰλλων καί φέρον επιγραφήν* 

«Αιθιοπικά εΗλιοδώρου 

332—3 44 

έκδ. Κρουσίου 

τού 1584» 



Κ. I. Δυοβουνιώτου 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει τό ποίημα «Αιμιλίας προσο)πογραφία» 

60 

Τετράδιον αποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημέν<ον 22 και φέρον 
θεν επιγραφήν* 

Χείρογρ, 

Μ (3 

31 * 

Δαμιανός και Δαμασκηνός Ρενδίνης. Ζυγομαλάς. 

1890 

Τυβίγγη» 

Ιό χειρόγραφόν τούτο περιέχει σύντομον περιγραφήν του ύπ? άριθ- 

μόν Μβ 31 χειρογράφου τής Τυβίγγης, αναφέρει απλώς τήν έν τφ χειοο- 

γράφω τοΰτω περιεχομένην ακολουθίαν του Δαμιανού τού νέου, καί πε¬ 

ριέχει αντίγραφον τού έν τφ χειρογράφψ 31 περιεχομένου «Μαρτυρίου 

του αγίου ιερομάρτυρος Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου» τού συγγραφέντος 
υπό του Θεοδοσίου Ζυγομαλά. 

Εν τελεί σ. 22 έχει γράψει ο Μυστακίδης* 

«Δόςιι τώ Θεφ έπεράτωσα τήν αντιγραφήν τή Πέμπτη 15)27 Φε¬ 
βρουάριου 1890. 

Β. Λ. Μυστακίδης» 

Εν τψ τετραδίφ τουτφ ευρηνται καί τρία φύλλα χάρτου φέροντα 
επιγραφήν «Χειρόγραφον Μβ 31 καί περίέχοντά τινα περί τού χειρογρά¬ 

φου τούτου καί τού Δαμιανού τού νέου. 

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστού χάρτου καί άποτελοΰμενον έκ 
φύλλων (0,22X0,17) ήριθμημένων 56. 

Έπί τού έξω μέρους τής σταχώσεως γέγραπται* 

« Αναγραφή Ελληνικών χειρογράφων τήν Τυβίγγης 

ΓΤαχυμέρης 

Καβάσιλας 

Καλέκας 

ΤύΗίη^επ 

καί έν φΰλλφ Ια’ 

1888» 

«Χειρόγραφα Τυβίγγης 

1888 

5Αναγραφή αυτών 

Αιι^ιΐδΙυδ 

Τά έν τή βίβλιο-θήκΐ) τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 867 

Ιούλιος, Αύγουσος, Σεπτέμβριος 
.888» 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει αναγραφήν πολλών χειρογράφων 

τής Τυβίγγης μετά ιδιαιτέρας μνείας των έν αύτοΐς κατά τήν γνώμην 

τού Μυστακίδου άξιων προσοχής ώς καί τά έν τοίς χειρογράφοις τούτοις 
περιεχόμενα περί ΙΙαχυμέρη, Καβάσιλα καί Καλέκα. 

Όκτώ τετράδια σημειούμενα έν αρχή διά των γραμμάτων Α'. Βλ Γ'. 

Λλ Ε'. η, Ζ' καί Η' καί άποτελούμενα έκ φύλλα>ν ήριθμημένων 96. 

Έν τώ έξωφύλλω τού πρώτου τετραδίου γέγραπται. 

«Μ. (ΓπίδΗ 
Πίαπιιπι 

ί 

. 1573—79 

Μΐι 
ύψος 400 πλάτος 

0,190 X 0,145 

φυλ. 7+741+άγραφα φύλλα 14». 

Τά τετράδια ταύτα περιέχουσι πολλά αντίγραφα έκ τού Βίπτΐιιηι 
I τού κώδικος ΜΗ 406 τής Στουτγάρδης. 

63. 

Τρία τετράδια άποτελούμενα έκ φύλλων ήριθμημένων 44. 

Έν τώ εξωφΰλλφ τού πρώτου τετραδίου γέγραπται* 

«Μ. Οτιΐδϋ 
Οίειπιππ 

II 

1577—1583 

ΜΗ. 466. 4ον» 

καί έν τώ περιθωρίω τού φύλλου 4α 

«Β' τ. 

0,190X0,145 

σ. 706 πλήρεις+14 φύλλοις άγράφοις έν τελεί» 

Περιέχει πλειστα αντίγραφα έκ τού Όίαηαιιι Π τού κοίδικος ΜΗ 

466 τής Στουτγάρδης. 

Τετράδια τρία άποτελούμενα έκ σελίδων ήριθμημένων 53. 
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Έν τφ εξωφΰλλφ τού προότου τετραδίου γέγραπται* 

«Έπιστολαί ελληνικά! Κρουσίου προς "Ελληνας. 

IV ϋίαπιιηι» 

έν δέ του τρίτου* 

«Προσθήκαι εις Δ' τόμον Όιειί'ιιπι 1913» 

Ίά τετράδια ταύτα περιέχουσι περιγραφήν του Δ'τόμου του ΒΙαιιαιη 
μετά τινων έ; αυτών αντιγράφων, ών τινα έδημοσιεΰθησαν υπό του Μυ- 

στακίδου εις διάφορα περιοδικά, ώς οΰτος έν τφ περιθωρίφ σημειοϊ. 

65. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων χάρτου άναριθμήτων 13 και 
περιέχον τινά έκ του Πΐαπαπι II και 111. 

66. 
Τετράδιον έσταχωμένον διά ναστοΰ χάρτου και άποτελοΰμενον έκ 

σελίδων ήριθμημέναιν 203, ών τινες άγραφοι. 

Το τετράδιον τούτο φέρει έν τω έξωφΰλλψ επιγραφήν* 

«V. Οίαητιηι Ματί. Οπιαί 

ΜΗ. 466 

έκ τά>ν τριών τελευταίων τόμων 6. 7. 8. 9. 

Επιστολαί Ζυγομαλά, Κρουσίου, Μαργουνίου 
ανέκδοτοι Μ6. 198 

Βιογραψικά Κρουσίου» 

και έν αρχή τής σελίδος 1. 

$&ιιιιηΙιιη£ 

Ναοΐιτιοΐιϋοη, Εχοορίοη Βποίο 

Τόμοι του Γίοπαηι 
όλοι εννέα». 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει σύντομον περιγραφήν του Όίπτίαηι καί 
τινα άντίγραφα έξ αΰτοΰ καί άλλων κωδίκων. 

67. 

Τετράδιον περιέχον άντίγραφα έκ του Όίαπυηι 111 των ακολουθών 
επιστολών τού Κρουσίου καί άλλων προς αυτόν. 

1. Τφ Κωνσταντίνω τφ Πατρικίψ Χίω, Κροΰσιος. 

2. Κωνσταντίνω Ζερβφ Κροΰσιος. 

3. Τφ Κρουσίφ, Κωνσταντίνος Πατρίκιος. 

Τά εν τη βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 369 

4. Κωνσταντίνφ Πατρικίφ, Κροΰσιος. 

;>. Λίμιλίω ΓΙόρτφ, Κροΰσιος. 

ί). Μαρτίνο) Κρουσίω, Συμεών ό διάκονος. 

7. Κρουσίω, Θεοδόσιος Ζυγομαλάς. 

8. Τφ Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, Κροΰσιος. 

9. Τφ Κρουσίφ, Συμεοόν. 

10. Τφ Θεοδοσίφ, Κροΰσιος. 

11. Τφ Αεοντοτΰχο), Κροΰσιος 

12. Τφ Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, Κροΰσιος. 

13. Τφ Κωνσταντινουπόλεως Θκολήπτω, Κροΰσιος. 

14. Τφ Θεοδοσίφ Ζυγομαλα, Κροΰσιος. 

68. 
Πεντε φύλλα χάρτου ηριθμημενα φέροντα επιγραφήν «Κρουσίου 

ημερολόγιον III σ. 589-93 (Αύγουστος 1589)» καί τρία φύλλα ήριθμη- 

μένα φέροντα επιγραφήν «1599 Μαΐου 29». "Ανωθεν έχει γράφει ό 

Μυστακίδης « Οσα υπεγράμμισα ελληνιστί έν τφ κειμένφ φέρονται». 

Πρόκειται περί τής μεταβάσεως τού Αχριδών Γαβριήλ προς συλλο¬ 
γήν εράνων. 

Έν τφ αύτφ φακέλλφ εύρηται καί φΰλλον τής Έκκλ. Αλήθειας τού 
1894, ένθα δ 'Αμασείας "Ανθιμος έχει γράψει άρθρον υπό την επιγρα¬ 

φήν «Ό Αχριδών Γαβριήλ». 

69. 

Επιστολή τού Κρουσίου προς τον Θεοδόσιον τον Ζυγομαλάν, άντι- 

γραφεΐσα έκ τού Βΐαπαηι II 305 -307 καί επιστολή τού Ζυγομαλά προς 
τον Κροΰσιον. 

( ’Ε3 «ΟΧΉ «ημειοΐ ό Μυστακίδης «Έξ επιστολής ανεκδότου τοϋ Θεο¬ 

δοσίου Ζυγομαλα προς Κροΰσιον υπό χρονολογίαν 1 Μαρτίου ρφο-Ο'» 

Έν τή επιστολή ταΰτη ερμηνεύονται τά δφφίκια τού δικαιοφΰλακος 
καί πρωτεκδίπου. 

70. 

Δΰο τετράδια άποτελοΰμενα έκ φύλλων αναρίθμητων 19. 

^ ’Εν τΦ έξοιφύλλιρ τού πρώτου εχει γράψει ό Μυστακίδης «Διά παρα¬ 

βολήν α», του δέ δευτέρου «Διά παραβολήν β άντιγεγραμμενον τό περί 
Ίουλιανοΰ από σελ. 168—178», 

« Ετος 1889 Φεβρουάριον αντέγραψα». 

Έν τελεί τοϋ δευτέρου τετραδίου εχει σημειώσει ό Μυστακίδης. 

«Άρκοΰσι ταΰτα προς παραλληλισμόν 
Έν Ταόίη^εη Β. Μυστακίδης 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτος Ιε' 
24 
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12 Μαρτίου 1889» 

Τά τετράδια ταύτα περιέχουσιν αντίγραφα 'πρός παραβολήν. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν έπι τού εξωφύλλου* * : ||§| 

«Χειρογράφων - 

Κατάλογος έν Τυβίγγη . τ,:-· . ;^|8| 

Μαρτίνου Κρουσίου ■ - ; . ' 

Ίουλίφ 1913 έν Τυβίγγη» · ’ :ί 

άνωθεν έχει γράψει δ Μυστακίδης* ' · ■ ^ 

«Διόπτρα · ί 
ΤιίΓΟο^ΓΣίοοία ||;|§ 

Κρουσίου ΙΙλάτων» - ·||| 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει αναγραφήν διαφόρων χειρογράφων 

τού Κρουσίου μετά τινων παρατηρήσεων. · 

1§ρ 

Δύο τετράδια άποτελούμενα εκ φύλλων ήριθμημένων 2δ καί φέροντα 

επιγραφήν επί τού εξωφύλλου* · ' Υ-|| 

«Χειρόγραφα Τυβίγγης ■ 
Κρουσίου Μαρτίνου ; 

Μβ 37 | 

Τυβίγγχι Ιουλίου 2 1913» >|ί 
Τά τετράδια ταύτα περιέχουσι περιγραφήν τού χειρογράφου 37 τής γ;; 

Τυβίγγης. 
73. . ^ 

Εννέα φύλλα χάρτου αναρίθμητα, έφ! ων σημειώματα τινα τοΰ - || 

Μυστακίδου, ίδια περί των ιστορικών έργων τού Κωνσταντίνου Μανασαη 

εκ των κωδίκων ΜΗ 20 καί Μβ 37. 

Χειρόγραφον εσταχωμένον διά ναστού χάρτου καί άποτελούμενον 

φύλλων (0,22X0,17) ήριθμημένων 135, μετά πολλών παρεντεθειμένων^ 

φύλλων χάρτου, έφ’ ών έχουσι γραφή υπό τού Μυστακίδου σχετικαί * 

σημειοόσεις. .· < -ή 
Έπι τού εξω μέρους τής σταχώσεως έχει γράψει ό Μυστακίδης* »' 

1. Έπιστολαί παραβληθεΐσαι προς τάς έν Τιιτοο^ταοοία. 

2. Περιγραφή ιδία τού χειρογράφου Μβ 37. 

3. Έκ τού χειρογράφου ΜΗ 198 «Εοοίοδία οτίοηΙαΚδ». - 

4. Χειρόγραφον Μβ 13. ||Β 

Μ 

Β. Μ. 

Τά έν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύτοΰ. 371 

Τθδίηο'οη 1888—89» 

καί έν φύλλφ Ια* 

«Έπιστολαί παραβεβλημένοι προς τάς έν ΤιΐΓθθ§ταοοΪΕ». 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει περιγραφήν τού χειρογράφου Μβ 37 

τής Τυβίγγης, έξ ού αναφέρει ό Μυστακίδης, έκτος άλλων σημειωμάτων, 

και 22 έπιστολάς τινων των οποίων παραθέτει, καί αντίγραφα παραβάλ- 

λων αύτάς προς τάς έν τη Τουρκογραικία δημοσιευθείσας. Περιέχει επί¬ 

σης διάφορα ενδιαφέροντα σημειοηιατα έκ τού κωδικός ΜΗ 198 τής Βιτ* 

τεμβέργης καί Μβ 1 3 τής Τυβίγγης ώς καί έξ άλλων τινων κωδίκων τή; 

Τυβίγγης. 

75. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ 14 φύλλων αναρίθμητων καί περιέχον 

τινά περί Κρουσίου καί τής Τουρκογραικίας, τής Διόπτρας, τού Τωάννου 

καί Θεοδοσίου Ζυγομαλά, τού Μηλοΐτου καί Κοττουνίου. 

76. 

Φωτογραφία έκ κωδικός τής Τυβίγγης, εξ ού έχει αντιγράψει ό Μυ¬ 

στακίδης έν ΐδίφ φύλλφ χάρτου τά υπό τού Κρουσίου έν τή ώμ γεγραμ- 

μένα. 

77. 

Φύλλον χάρτου, έφ? ού αντίγραφου έκ τής ΘβΓΠίαηο^ταοοία σ. 232. 

78. 

Έπι φύλλου χάρτου αντίγραφου μέρους επιστολής τού Θεοδοσίου 

Ζυγομαλά προς τον Γερλάχιον, έν υποσημειώσει τού οποίου έχει γράψει 

ό Μυστακίδης «Ή επιστολή αύτόγραφος εΰρεθεΐσα ύπ’ εμού έν τή βιβλι¬ 

οθήκη τής Στουτγάρδης Οοά. Ηίεΐ. Νο 601 (εις μέγα σχήμα) έδημοσιεύθη 
υπό τού μακαρίτου Πο^ταπά έν Νοίίοε Βϊθ£Ύ. 5ατ ήοαη οι ΤΗ. Ζγ^οηΐίΐ- 

Ιαε, Ραπε 1889 σ. 163”168), έπειτα έξετάζων τά έν Τυβίγγη εύρον αυ¬ 

τήν άντιγεγραμμένην έκ τού πρωτοτύπου». 

79. 

Τετράδιον φέρον άρίθμησιν κατά σελίδας (11—34) καί επιγραφήν 

«Μαρτίνος Κρούσιος Τυβίγγης καί Στουτγάρδης χειρόγραφα» καί περιέ¬ 

χον σύντομον βιογραφίαν τού Κρουσίου καί περιγραφήν χειρογράφων 
των βιβλιοθηκών τής Τυβίγγης καί Στουτγάρδης. 

Έν τέλει έχει σημειώσει ό Μυστακίδης* «Τό τέλος (9 σελίδες περί¬ 

που μετά 8 ημέρας διά τού αυτού μέσου. Έάν σάς φαίνεται πολύ, δύνα- 

σθε νά παραλείψητε τήν σελ. 27 καί 28 καί 29 έπιστρέφοντες όμως μοι 

ταύτας, διότι είναι κόπος μέγας ή περιγραφή τοιούτων πραγμάτων. 'Υμέ- 
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τερος. Προσοχή εις τάς διορθώσεις. Περιμένω την δεύτερον διόρθωσιν 

(Ι'πεται συνέχεια) Β. Λ. Μυστακίδης», έξ ου φαίνεται ότι ό Μυστακίδης 

είχε στείλει τούτο προς δημοσίευση·. 

80. 

Τέσσαρα τετράδια φέροντα επιγραφήν «Περιγραφή τού ύπ’ άριθ. 

Μβ 10 χειρογράφου τής Τυβίγγης» καί περιεχοντα περιγραφήν τού χει¬ 

ρογράφου τούτου μετά τινων άντιγράφο)ν των περιεχομένων έν αύτφ και 

ιδία τής χρονικής έκθέσειυς τού Λεοντιου. 

Έν τοις τετραδίοις τούτοις ύπάρχουσι και παρεντεθειμένα φύλλα 

χάρτου, έφ’ών σχετικά! σημειώσεις. 

81. 

Δύο φύλλα χάρτου, έφ’ ών έχει αντιγράφει ό Μυστακίδης την επι¬ 

στολήν τού Κρουσίου προς τον Ιερεμίαν Σέγγιον. 

82. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων 10, ών τά πλειστα άγραφα, 

και φέρον έν τφ εξωφύλλου έπιγραφήν «Μαργουνιος. Ορα τετράδιον 4 

περιγραφής χειρογράφων. Έν Μονάχφ 191 3 κατ Ιούνιον». 

Το τετράδιον τούτο περιέχει σημειώσεις τινάς περί Μαργουνίου καί 

έν φύλλφ 11 υπό τήν επιγραφήν «Βιβλία περίεργα» περί τού εν τή βι¬ 

βλιοθήκη Βτοδίαα άποκειμένου καί υπο τού περιγραφέντος 

(ΒίΟΙ. ΗοΙΙ. IV 1501—ο05) έργου περί τού νέου Καλενδαρίου, τού τυπω- ; 

θέντος έν Φαγκφούρτη ΜΌΧΟ, ως και περί της επικρισεως αυτού υπο τού 

πατριάρχου Τερεμίου. 

83. 

Φάκελλος ψέρων έξωθεν επιγραφήν διά κυανής μολυβδίδος «Θεσσα- 

λονίκης ανέκδοτα» καί περιέχων τινα περί Θεσσαλονίκης έκ τού Κρου- 

σίου και άλλων. 

84. 

Φύλλα χάρτου περιέχοντά τινα περί Κρουσίου καί τής επιστολής 
αυτού προς τον Σολομώντα δοΐιτνβιώ^τ ώς καί τού έργου «Πολίτευμα 

ουράνιον» καί επιστολής τού Μηλοιτου. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 27 καί περιέχον 

αποσπάσματα τινα εκ τού ΜατΗιπ Οτπδϋ Απηϋΐίαπι δαενίοοπιηι Όο- 

άοοαδ ΙοτΙία» τού έκδ ο θέντος «Ρτ&ηοοίπτίί βχ οίίίοίηα 1γρο^ιαίίθίΐ Νί' 

αοίαί Βαδδ&εί Μ ΟΧΟ VI». 

Τά έν τη βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 373 

86. 

"Έντυπον έργον τού Μυστακίδου φέρον επιγραφήν «ΝοΙοδ βιιγ Ματ- 

Ιίη Οπίδίαδ, 508 Ηντοδ, 865 οαντα^εδ 61 565 ιηαηαδοπίδ ρατ Β. Λ. λΐ3Γ- 

όΐαΐαάοδ. Εχίιαιΐ άο Ια τοναο άοδ οΐαάοδ °τοα:(]ΐιθ5. Ραπδ 1898». Εν¬ 

τός τού έντυπου τούτου έργου τού Μυστακίδου εύρηνται πλειστα φύλλα 
χάρτου, έν οίς σχετικά σημειώματα του Μυστακίδου καί ιδία περιγραφή 
τής Τουρκογραικίας τού Κρουσίου. 

87. 

Τό έργον τού 11. Γ. Ζερλέντυυ «Σημειο^ματα περί Ελλήνων έκ των 

Μαρτίνου Κρουσίου Σουηβικών χρονικών» (Έν 'Αθήναις 1922), εντός τού 

όποιου υπάρχουσι φύλλα χάρτου, έφ? ών έχει γράφει ύ Μυστακίδης σημειώ¬ 

σεις τινάς. 

88. 

'Αντίγραφον επιστολής τού Μαξίμου Μαργουνίου πρός τον ίεροδιά- 

κονον Συμεών φερούσης επιγραφήν «Συμεώνι τψ ίεροδιακόνω, όοκοτάτφ 
καί σοφωτάτφ Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων εύ πράττειν». 

Αρχ. «Αποδέχομαι σου τό προσηνές καί διορθωτικόν τού τρόπου, 

Συμεών φίλτατε». 

89. 

Φύλλα χάρτου περιέχοντά έπιστολάς. 

1. Τού Μαργουνίου πρός τον ιατρόν Κωνσταντίνον τον Ζερβόν, έκ 

τού ύπ’ αριθμόν 240 κώδικος τού Μετοχιού τού Παναγίου Τάφου. 

2. Τού Φιλαδελφείας Γαβριήλ πρός τον Μαρτίνον Κρούσιον. 

3. Τού Μαρτίνου Κρουσίου πρός τον Μάξιμον Μαργούνιον. 

4. Τού Μαρτίνου Κρουσίου πρός τον Γαβριήλ Φιλαδελφείας. 

ο. Τού Μαρτίνου Κρουσίου πρός τον πατριάρχην Τερεμίαν. 

90. 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν. 

«Οοάοχ 
Χειρ. 328=376 

Μ. Π. Τάφου 
19 Ιό» 

καί περιέχον έργα καί έπιστολάς τού Μαξίμου Μαργουνίου. 

91. 

Φάκελλος εντός τού οποίου εύρηνται 79 φύλλα χάρτου ήριθμημένα 
φέρων διά κυανής μολυβδίδος επιγραφήν* 
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«Χειρόγραφον 463 

άντιγεγραμμένον» 

Έν οιοχΓι του πρώτου φύλλου άναγινώσκομεν* ■ 

«1η ίοΐ. χειοογο. Ν. 463 Παναγίου Τάφου,. . η||| 

Έχ του χ»0ογ«τίφθο τοότο, «ο.στ. 5„ιϊ0«φΰ 6«ό τού Μυ.,αΛοο 
Μ. δπιστολαί Μ«0γο»ν1ο«, ή,ο, τ».ϊ5 «««= <·' *»***««. 
Ζ,ζ «ό; <όν Κωνσταντινουπόλεως Ί*φ~, μ» «Μ ♦*"«- . 

Χ»5 Θεοφόνην, μία «Η Κ**·»· ·Κ «“«Τ® 
χ«ί Λιονόσιον, ,ττι. ·»ίς Μάξιμον .«.,οσο,νωλλον «οι ,.ί« "«Μ. Λ.- 

των Πήγαν. Δύο άπαντήσεις τοϋ Φιλαδέλφειας προς την ποωτην και 

ο,ίΟΟ · επιστολήν τοί ***** ·* μία Μ.ε.,ί.. Αλ,ή,ν- 

δοείος πμός θ.όδ*»,, δό. ·Ιε0εμίο» .««ιαΟ/,ον Κ<ο,σ,«,τινου,ολ,«5 

"* Τί,Τ«ιό»χΓ°Ιύτ»ν τινές, ως * Μοσταχίδ* .,μ.ιοϊ, ίχοοσι, !«- 

δ.»ί, δπ· αύ.οό Ιν ·ί ,ί«.«,««.■,««<»«. ■«» Κ.ντο», μ» »» Γ- 

δεών και μία υπό τού Ι,εχϊζηά. 

92. 

Τέσσαρα τετράδια. Το πρώτον τούτων άποτελούμενον έχ φύλλων .. 

ηριθμημένον 35 φέρει Ιν τφ έξωφύλλφ έπιγραφην. 

«Βιβλία έντυπα 

Μ&Γΐίηί Οηΐδϋ 

έν τη βιβλιοθήκη Μονάχου 

Ίουνίω 1913» 

Τ6 δεύτερον άποτελούμενον έν. φύλλων ήριθμημένων 19 φέρετ έν τφ 

εξωφυλλφ επιγραφήν* 

«ΜαιΊίηί Οπιεη 

Βιβλία έντυπα 

Β. Μονάχου 
υηίν6Γ5ί1^δ6ί61ίο11:1ΐ6^ 

Ίουνίφ 1913» 

Το τρίτον άποτελούμενον έν. φύλλων ήριθμημένων 21 φέρει έν τφ 

έξωφΰλλψ επιγραφήν 

«Μ. Οηΐδϋ 

Περί έντυπων σχετικά 

Γ. 1913» 

Τά έν τι] βνβλωθήν.11 του Β. Μυστακίδου -κατάλοιπο ούτοΐ. 375 

Τ6 τέταρτον άποτελούμενον έν. φύλλων ήριθμημένων 19 φέρει έν 

τφ εξωφυλλφ επιγραφήν* 

«Μ^Γΐίηΐ Οπίδίί 
έντυπα 

Αύγούστης (Λαδ^ατς). 

Πρόσθες Τυβίγγης 
«Ημέρα Σαββάτω Πέτρου καί Παύλου 1913». 

Τά τετοάδια ταΰτα περιέχουσιν αναγραφήν των τυ*οις εν.δοθεντων 

ϊοχτ,ον τού Μαρτίνου Κρουσίου, των άπονειμένων εν ταις βιβλιοθηκαις 

τού Μονάχου, τής Αύγούστης ν.αί τής Τυβίγγης μετά τινων σημ.εκοσεων 

τού Μυστακίδου. 

93. 

Δύο τετράδια ψέροντα επιγραφήν, τό μεν πρώτον 

«Γενικά—αόριστα 

Β. Α. Μγ5ΐα1αι1ί5 

Αλ 

Μίίιιοΐιοη 8 Ιουνίου 
Ραούλ-ΓΙέτρα-Διοσκουρίδης» 

τό δέ δεύτερον* 

«Γ ενικά—άόριστα 
Β. Α. Μγδ1&Ηάΐ5 

Βλ 

Τϋ6ΐη§οπ 1 .* Ιουλίου κ.ε. 1913 

Δαρμάριος—Σβάϊκερ» . 

Τό πρώτον τούτων περιέχει αντίγραφά τινα επιστολών μετά διαφό¬ 

ρων σημειωμάτων τοΰ Μυστακίδου, ών .χα ναιριώτερα 
άνήκοντα ή άναγνωσθέντα ΰπδ τοϋ Μ. Κρουσίου. Ροε365εθΓ63 οο . 

σπιεοοπιπι Μαρία Παλαιολογίνα. Θεόδωρος Ρεντιος. Διοσκουρι ης. ο^η 

πΐρας Ζυγομαλάς. Χυτραϊος. Ράλα, ΡπιάΜΑϋ * αΗααοτα® ρο®»*· 

ΟοπΛβίίδ. Λάσκαρις. Μηλοΐτης. Νήσος Χάλκη. Λουν.αρις. Βί0^™ 
ράποντος, τό δέ δεύτερον διάφορα σημειώματα, ων τα κυριωτερα 

«Δαρμάριος. δΛτνεΐ^βτ. Γεώργιος Μύλιος». 

94. 

Δέκα φύλλα ήριθμημένα (Ι-Χ) φέροντα επιγραφήν 
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«Ιη άοτ Ηοί ιιη<3 δΐΗαΙδΙά’οΙίοΙΙιεΙ*: Μΐίηοΐιοη 

δήκΐ ίοΐ^εηάβ ΥΥοιΈο νοη Ο^νίά Ηοεεχίωΐ νοτΕαικΙεη». 

95. 

Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν* 

«Κ. ΙΙηίν. ΒίΙθΐοίΙιβΕ ΤίίΒίη^εη 
ϋανίά Ηοοδοΐιοί* 

και τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα άναγράφοντα έργα τού Ηοοδοΐκθ .|κ 

τής βιβλιοθήκης τής Αύγούστης. 

96. 

Δύο φύλλα χάρτου ήριθμημένα καί φέροντα επιγραφήν* 

«Νοανοΐΐε 6ίθ£Ύ&ρ1ιίο αηίνοΓδβΙΙε XII Ματίίπ Οπίδπΐδ» περιέχοντα άν- 

τίγραφον τής βιογραφίας τού Κρουσίου. Επίσης επιστολή τού Κτοηιηιπηη 
προς τον Μυστακίδην ψέρουσα επιγραφήν «Οπίδίιΐδ Μπτίίηιΐδ 0Π£Ϊηα1 

ΤεδΙαπκΜίί: άοδ Ργο£055ογ Οπίδΐαδ 19 1605 εΓποΙιΐοί: \γάϊ». 

97. 

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Έκ χειρογράφου τού Μ. τού Π. Τάφου 

ύπ? άριθμ. 411» καί περιέχον Ονόματα εκκλησιών τινων. 

98. 

Φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Κατάλογος των χειρογράφων τού 

αειμνήστου θείου μου αγίου Μεθύμνης Νικηφόρου περιεχομένων έν τω 

κιβωτίω» και έν τελεί υπογραφήν «Έν Κονρουτσεσμέ τή 3)2)97 Κ. 

Γλύκας». 

99. 

Δελτίον φέρον επιγραφήν «I). Βοΐοιιιοηί ΒςΙίΛνβί^Εοτο δπΐίζειΐδί... 

^Γ&ΐαΐαώο δοπρίά α ΜαΗίηο Οπίδΐο. ΑΓ^οηϊοταίιί ΜΌΕΧΧΧΙΙ». 

Έν τέλει έχει σημειώσει ό Μυστακίδης* «είδον έν Κων)πόλει καί 
περιέγραψα κατά Μάϊον τού 1912. άλλα δεν κατώρθωσα νά τό άγοράσω, 

διότι έζήτουν ύπέρπολλα». 

100. 
Τετράδων φέρον έξωθεν επιγραφήν «13. Έγγραφα ανέκδοτα περί 

Μετεώρων 1897—98» καί άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων ο. Έν 

τφ τετραδίφ τούτψ εύρηνται τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα (1 — 3) 

φέροντα επιγραφήν «1. Διαθήκη τριών αδελφών» καί τέσσαρα φύλλα 

χάρτου ήριθμημένα (1—4) φέροντα επιγραφήν «2. Συστατικόν γράμμα 

τού μητροπολίτου Λαρίοσης», 

Τά έν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυοτακίδου κατάλοιπα αύτού. 

101. 

877 

Φάκελλος περιέχων περιγραφήν των οκτώ ακολούθων χειρογράφων 

1% Τραπεζούντος. 
Αλ Εκκλησιαστικόν μουσικόν χειρόγραφον άποτελούμενον εκ φυλ- 

χων 82 καί περιέχον την ακολουθίαν των Χριστουγέννων, Θεοφανείων 

κύ τής μεγάλης εβδομάδας μέχρι τού μεγάλου Σαββάτου. Τό χειρόγρα¬ 

φον τούτο γραφέν έν Μόσχα υπό τού μοναχού Κυπριανού Ιβηριτου τή 

8 Ιουνίου τού 1694 φέρει έν τω πρώτφ φύλλω σφραγίδα «Φροντιστη- 

ριον τής Τραπεζούντος». 
13λ Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελούμενον έκ 375 φύλλων καί 

πεοιέχον τό κείμενον τών τεσσάρων Ευαγγελίων καί έν τέλει Πασχαλιον 

καί πίνακα τών Ευαγγελίων καί ΓΙραςαποστολων, τών κατά τάς Κυριά¬ 

κός καί μεγάλας έορτάς άναγινωσκομένων. Γό χειρόγραφον τούτο γραφέν 

κατά τά τέλη τού ΙΑ' αιώνας φέρει σφραγίδα * Φροντιστήριον Τραπε- 

ζούντος». 
Γ'. Χειρόγραφον άποτελούμενον έκ σελίδων 1—9 καί φύλλων 10 354 

καί περιέχον Χρηστομάθειαν μετά ερμηνείας καί διάστιχου έξηγήσεως. 

Τό χειρόγραφον τούτο γραφέν μεταξύ τού 1750-1 760 έδωρήθη υπό τού 
Ήλία Νικολάου Κανόύλη τώ 1868 εις την βιβλιοθήκην τού Φροντιστη¬ 

ρίου Τραπεζούντος. 
Δ λ Χειρόγραφον άποτελούμενον έκ σελίδων 1204 (α ασδ ) καί πε¬ 

ριέχον νομοκανόνα μεθ’ ερμηνείας τού Ζωναρά καί Βαλσαμώνος καί έν 
τέλει χρονολογικόν πίνακα από της δημιουργίας τού κοσμου ως καί πί¬ 

νακα τών πατριαρχών, έπισκόπων καί βασιλέων. 3 ό χειρόγραφρν τούτο 

έγράφη τω στωιθ' υπό τού ιερομόναχου Κοσμά προτροπή τού μητροπο¬ 

λίτου Τραπεζούντος Βαρνάβα. 
Ελ Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελούμενον έκ φύλλων 250 καί 

περιέχον τό ψαλτήρων (άπό τού 33 Ψαλμοϋ). Τό χειρόγραφον τούτο 

έγράφη κατά τάς άοχάς τον 14 αίώνος. 
ΣΤ'. Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελούμενον εκ 499 σελίδων καί 

περιέχον τά τέσσαρα Ευαγγέλια. Το χειρόγραφόν τούτο έγράφη κατά 

τον 12 ή 13 αιώνα καί εστάλη έκ Βλαχίας εις τήν Παναγίαν τού Σου- 

λεμά υπό τού ιατροφιλοσόφου Γεωργίου Ύπομενά Γραπεζουντιου εν έτει 

σωτηρίφ φψκστ'. 
7/. Χειρόγραφον περγαμηνόν άποτελούμενον εκ φύλλων 109 καί πε¬ 

ριέχον τά κατά Κυριακάς καί έορτάς άναγινωσκόμενα Ευαγγέλια Τό χει- 

ρόγραψον τούτο έγράφη πιθανώς κατα τον 13 αιώνα. 

Η'. Χειρόγραφον άποτελούμενον έκ φύλλων 143 καί περιέχον νομο- 

κάνονα. Τό χειρόγραφον τούτο έγράφη υπό τού διακόνου Ιωακείμ Κα~ 

ρυώτη κατά τον 17 αιώνα. 
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Πεντήκοντα φύλλα χάρτου περιέχοντα περιγραφήν του ύπ’ άριθή$ 

463 (=2ί0) χειρογράφου τού Παναγίου Τάφου και άντιβολήν πρός^§£ 

υπό τού (2 τομ, 4) δημοσιευθέντα, επίσης καί πολλά άντίγρα 

φα λόγων καί έργων, ών τινα έξεδόθησαν υπό τού Μυστακίδου ή άλλιον 
ώς ό Μυστακίδης σημειοι. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 10 και φέρ0\ 

έξωθεν επιγραφήν* 

«Χειρ. 1θΓ) 

Μ. Π. Τάφου 

Μαργού νιος» 

Περιέχει την περιγραφήν τού χειρογράφου τού Μετοχιού τού Παν¬ 

αγίου Ιάφου ύπ’ άρ. 105 (πρβλ. ΙΙαπαδοποΰλου Κεραμέως Ηεροσολυμιτι- 

κη Βιβλιοθήκη Δ' σ. 21(5—217), έξ ού έχει αντιγράφει ό Μυστακίδης τήν 

επιστολήν τού Μαργουνίου προς τον πατριάρχην Κων)πόλεα>ς Ιερεμίαν, 
δι' ής άφιεροί αύτφ τό περί έκπορεΰσεως τού αγίου Πνεύματος έργον 
αυτού. 

Έν τελεί τού αντιγράφου έχει σημειώσει ό Μυστακίδης «Έδημοσι- 

εύϋη έν Ελλ. Φιλ. Συλλ. ΙΖ' σ. (56 υπό Κεραμέως». 

Κν τφ αύτφ χειρογράφου εύρηται καί απόσπασμα έκ τού έργου τού 

Γεωργίου Πολυμερή «Πρός τούς λέγοντας οτι διά τούτο λέγεται Πνεύμα 
Υιού διά τό όμοούσιον». 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων 6 αναρίθμητων καί φέρον έξω¬ 

θεν επιγραφήν «Γ. Παλαμάς. Μονής Πλατέων κατάλογος». 

Αναγράφει τινά έκ των δημοσιευθέντων έν τφ περιοδικφ Γρηγορίψ 
τφ Παλαμα. 

105. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 11. Έν αρχή 

γέγραπται «Περιλαμβάνει Α' Ήρακλείας χειροτονία Π. Κθ)ν)πόλεως Β' 
Συνταγμάτιον. Γ' Βρυκολάκιον». 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει περιγραφήν χειρογράφου τής Μονής 
Βλατέων, δπερ περιέχει νόμιμον άποτελοΰμενον έκ φύλλουν 232 καί περι- 

έχον σλα' κεφάλαια. Συνδεδεμένον τφ χειρογράφου τούτα) δι’ άλλης χει- 

ρός καί δΓ άλλης μελάνης, μεταγενεστέρφ δέ χειρί γεγραμμένον, εύρηται 
καί έτερον νόμιμόν έκ φύλλων 109 περιέχον ρμβ' κεφάλαια. 

Ό Μυστακίδης σημειοι καί έτερος νομοκάνων εις απλήν γλώσσαν 

Τά έν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 379 

Ι^ρηται εν χχ\ βιβλιοθήκη τής μονής Βλατέων άποτελοΰμενος έκ φύλλων 

1%8ΐ καί περιέχουν τξα' κεφάλαια. 

I 106. 

!Ρ Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ φύλλων 6 ήριθμημένων καί φέρον επί 

Εφού εξωφύλλου επιγραφήν* «Μονής Βλατέων 1896 8βρίου —Θβρίου. Πε- 

ριγραφή χειρογράφων δύο, Κλίμακας καί Μαξίμου ΙΙελοποννησίου. 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει περιγραφήν δύο χειρογράφων τής 

μονής Βλατέων, ών τό πρώτον περιέχει τήν Κλίμακα τού Ίωάννου, τό δέ 
δεύτερον I) «Τού σοφωτάτου Μαξίμου χοϋ ΙΙελοποννησίου^ διδαχαί εις 

τάς Κυριακάς τού όλου ενιαυτού πάνυ ωφέλιμοι» 2) «Άπόδειξις ότι ο Χρι¬ 

στός εις τόν δειπνον τον μυστικόν μέ άρτον ένζυμον έπαρέδωκε των Απο¬ 

στόλων τό μυστήριον τού τίμιου σώματος και είπε* «Λάβετε, φάγετε» 

συγγραφείς παρά τού σοφωτάτου Κυρίλλου πατριάρχου Αλεξάνδρειάς 

καί συμμαθητού τού κυρ. Μαξίμου πολλά σοφώτατα» καί 3) «Κύριλλος 

έλέ(·) Θεού πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης πόλείος Αλεξάνδρειάς καί 

κριτής τής Οικουμένης πάσι τοις έν τω Περγϋβύστφ ορθοδόξους χριστια¬ 

νοί ς». Τής επιστολής ταυ της έχει αντιγράψει ό Μυστακίδης τό κείμενον. 

107. 

Έξ φύλλα χάρτου έφ’ ών έχει γράψει ο Μυστακίδης περιγραφήν 

νομοκάνονος έκ Μουνδανίων άγορασθέντος υπό τού Μουσείου των αρχαι¬ 

οτήτων τής Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται περί τού νομοκάνονος τού 

Μανουήλ Μαλάξου εις απλήν γλώσσαν. 

108. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 13. Έν το) εξώ¬ 

φυλλο) εχει γράψει ό Μυστακίδης διά κυανής μολυβδίδος «ΝϋιΒυτ^». 

Το περιεχόμενον τού χειρογράφου τούτου είναι τό ακόλουθον 

1. (φ. Ια—7β.) Έν αρχή τού φύλλου ία γέγραπται* 

Χειρογ. Νυρεμβέργης 
ΗοπιίΙίΒΟ αΐίςαοί Ρ. Ρ. §*ι*^ευ. 

ο. 3.1. α. 

Οοά. οΙΐ3Γΐ;3θ. ίοΐ. 218 εις 4ον (215X150) 

άε Μιιγγ ρ3Γ5 I 54 
Εύρετήριον 8ΐ30ΐ3Γθ1ιίν ΒίΒΗοΐΙι. 

ΟοιιΐιΐΓ V αρρειιά. 46», 

Περιέχει περιγραφήν τού χειρογράφου. 

2. (φ. 8β.) Έν αρχή γέγραπται* 
Νϋι*Ι>0Γ£ οοά. ο1ιατί:3θθΐΐ5 

ΟοπδίαηΠηιΐδ Π3503πε 
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(Ιο βνηοίο ΡΙοΓβηΐτΐηα (1439) 6 ΒάθΐοΠιοοα Υβηεϋα Ό Ματοί π1> Αίογ 
δίο ^τεηαάΐοο ΑβΒαΙο ^παεεο βϋ βίβΐίοΐΐίθοαπο ο]α5άβη ά^δοπρΐυ^ 6 

Α. 1347 I). Ιοίι \να1(βΓ0 άοηο άίΐΐιιηι. 44° Ιηοίρίΐ 

«Εντεύθεν το βιβλίον άπάρχεται της εν Κωνσταντινουπόλει ύστά 
της συνόδου εν τη άγια Σοφίμ». 

Έν τέλεΓ «Έκ τού Α' τομ. τού άο Μπιτ σ. 50-56)· 

3. (φ. 9α.) «Δαρμάριος. Νητοηοετ^» 

4. (φ. 9β—11α)· ’Άρχ. «Χειρόγραφον Κεδρηνού Οεάτθηί οοιπρβη 
(Ηατη 1ιί$1οπ&ηινη. €οά. οΐιατί. 433 ΒΙάΙΙετ 

Εύρ. Οοηΐ. V Ερρεηά. 13 ίοΐ. 
Έν Νιπ'Ρετ^ δίταάΙ&ΓοΙιιν». 

5. (φ. 13α.) «Κατάλογος των σπανίων βιβλίων και χειρογράφων τού 
Αάπηιηε Καάοΐίιΐδ δοΐ^βτ». Έν τφ περιθωρίφ έχει σημειώσει ό Μυστα- 

κίδης διά μολυβδίδος «?Αντέγραψα προς εκδοσιν». 

109. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων 8 ήριθμημένων. Έπι τού έξω 

φύλλου γέγραπται* «Νυρεμβέργης 1913» 

Αηιρίίδδίπκιε ΒίόΗοΐΉβοπο Νοποαο Μ&ηιΐδοπρΙ. Η ^ταοοιπιι Ατοη&ο 

Ε. Ε. Μ. Ο Μητοικ' ΟΗπδΙορΙιοπίδ νοιΤ α Βθγ£ ]. V. Ό ο! Κείρ. Αιι- 

^ιΐδΐ&ηαε νΐπάθΗοαε αά Ττ&οί&ίιΐδ ραοίδ Ρ^χεοαΙοποε Εε^αΐιΐδ. Οαΐ, 
]αηιιατΗ Αηπί ΜΒΟΕ» 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει* 

1. (φ. Ια—6β.) Χειρόγραφον Κεδρηνού Οβηΐ. V αρρεηάίχ Νο 13 

ίοΐ. δεδεμένον έν καλύμματι τού μετά αιώνος εκείνου της Κ,οίοΓηι&Ιιοη». ; 

Περιγραφή τού χειρογράφου μετά τινων παρατηρήσεων. 

2. (φ. 7α) «Μιιγγ I 53 ΟεηΓ V πρρεηά. 47. Σήξτου Εμπειρικού 

προς μαθηματικούς». 

’Άρχ. «Τήν προς τούς από μαθημάτων άντίρρησιν.» 

Έν τελεί σ. 241α «Ύπό Άνδοέου Δαρμαρίου, τού Έπιδαυρίου υιού 

Γεωργίου έν τφ έτει αφπ' Λεκεμβρίφ λα' πέρας εΐληφεν ή παρούσα βί¬ 

βλος.» 

3. (φ. 8α.) «Μαιτ I 55. Μαηαδ. ΟηΕ V πρροηιΐ 43 Λασκάρεως χει¬ 

ρόγραφον.» 

Τέσσαρα τετράδια τού Μυστακίδου φέροντα έν τώ έξωφΰλλφ δΓ έρυ-; 

θράς μελάνης άρίθμησιν 1. 2. 3. 4. 

Τό πρώτον τούτων φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν* 

«Έν Μονάχφ 8 Ιουνίου. ). Χειρόγραφα Κρουσιανά Νο 3. 9. 130Γ 

141. 201. 226. 227. 254. 257.» 

Τά έν τη βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύτοΰ. 381 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει περιγραφήν των ανωτέρω κωδίκων 

τής βιβλιοθήκης τού Μονάχου ώς καί των υπ’ άριθμ. 136 καί 218 τής 

α5τής βιβλιοθήκης μετά τινων σημειώσεων. 

Τό δεύτερον τούτων φέρει έν τφ έξωφΰλλφ επιγραφήν 

«Έν Μονάχη) χειρόγραφα. 2. Συνέχεια 226.» 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει συνέχειαν τής περιγραφής μετά τινων 

(7η|.ιειώσεο)ν του ύπ’ αριθμόν 226 χειρογράφου τού Μονάχου. 

Τό τρίτον τούτων φέρει έν τφ έξωφΰλλφ επιγραφήν 
«3. Έν Μονάχφ οοά. £γβ60. χειρόγραφα 256. 364. 366. 442.» 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει περιγραφήν των ανωτέρω κωδίκων ώς 

καί των 145 καί 199 μετά τινων παρατηρήσεων. 

Τό τέταρτον τούτων φέρει έν τφ έξωφΰλλφ επιγραφήν* «4. 'Έν Μο¬ 

νάχο) χειρόγραφα οοά. μτποο 538 καί Ελβετίας.» 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει περιγραφήν τού ύπ’ αριθμόν 538 χει¬ 

ρογράφου τού Μονάχου καί αντίγραφα δύο επιστολών τού Μαξίμου Μαρ- 

γουνίου προς τον Δαυίδ Έσχέλιον καί έν σελίδι 13 «Μ&ηιΐδοτίΐδ §τοοδ 

(ίο Βί51. άο 8ιιίδδο». 

Έν αύτφ εύρηνται καί φύλλα χάρτου ήριθμημένα 1—5 έφ’ ών έκ 

χου κωδικός Οθγπι Ο. 111)5 άντίγραφον ώς καί επιστολή τού Λ. Ηοΐ- 

δοηοοΓ^’ προς τον Μυστακίδην γραφεΐσα έκ Μονάχου τή 20 Ιουλίου 

1928. 

111. 

Δύο φύλλα χάρτου περιέχοντα άντίγραφον έκ τής «3εΐ1ε 12 άοδ 

ΜαιιαδΕτίρΙδ Μΐι 466 .3 IV». 

112. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων 9 καί φέρον επί τού εξωφύλ¬ 

λου επιγραφήν «Κουρουτσεσαέ.» 

Έν αρχή τού πρώτου φύλλου γέγραπται. «Σελίς 65 τού 349 κώδικος 

1790—1821» καί έν φυλλφ 7β. «Κώδιξ 320 σελ. 45 (1760—68)». 

Τό τετράδιον τούτο περιέχει αντίγραφα καί σημειώματα έκ των κο>- 

δίκων τούτων. 

113. 

Δύο δελτία φέροντα επιγραφήν «Ελληνικά χειρόγραφα εξ Ανατο¬ 

λής εις Γαλλικάς βιβλιοθήκας» καί άναφέροντά τινα τούτων. 

Πέντε δελτία φέροντα επιγραφήν «Βυζαντιακής έπιτομογραφίας» 

καί περιέχοντα τοιαύτας. 



382 Κ. 1. Δυοβουνιάίτυο 

Χειρόγραφον έσταχωμενον διά ναστού χάρτου και άπο τελούμενη!, 
έκ σελίδων (0,27X0,17) ήριθμημένων 84. . ':· 

Επι του εξω μέρους της σταχωσεως γεγραπται 

«Κατάλογος 

αρχαίων βιβλίων καί βιβλιογραφίαι τινές τυπογραφίας. Τστορικά 

Τη3ίη£0η Αύγουστος 
1888» λ - 

και. έν αρχή (σ. 3)* 

«Κατάλογος των κοινών βιβλίων τής τυπογραφίας Νικολάου Γλυκϋ 
τού έξ Ίωαννίνων, οίς πρόσπειται εν τελεί και τά εις τουρκικήν διάλΙ 
κτον. Έν Βενετίφ 1821». 

Τό χειρόγραφον τούτο περιέχει* ' , 

1. (σ. 3—34) αναγραφήν 278 έργων εκ τής τυπογραφίας Νικολάου ^ 

Γλυκύ. 

2. (σ. 85—55) Αναφέρει έντυπά τινα έργα εκ τής ΒίΒΗο^ταρΙπο 
0111*101180 τού Οαδποί Ρβίςηοί (Ραπβ 1808), του Όίοΐίοηηειπε οτιΗςυβ | 

Κίϋ0ΓαΐΓ0 0ί Ιιι^Ιίο^ΓαρΙπςαβ τού αυτού (Ρβγϊ5 1800) καί άλλων τινών Ιΐί 
καταλόγων. 

3. (ο*. 02 — 79) «Βιβλία ελληνικά, άτι να εΐδον έν Τυβίγγη τής 15 και 
10 έκατονταετηρίδος». 

4. (σ. 80—83) «Βιβλιοθήκη Στουτγάρδης. Εύρετήριον Νοιι^πβοΐιί- /· 
5θ1ΐ0 ΌιοΙχΙογ». 

110. 
Γετράδιον φέρον επί. τού εξωφύλλου επιγραφήν «Έξ έντυπων δυσ- -1 

ευοετων σημειώσεις διά την Κωνσταντινούπολή. Κατ’ Ιούνιον 1913». 

Γό τετράδων τούτο περιέχει διαφόρους σημειώσεις έχ βιβλίων δυσ- / 

ευρετων άναφερομενας ιδία εις τήν Κωνσταντινούπολιν. 

Ιετράδιον φέρον έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν* «Βιβλία χρήσιμα. Ση- 

μειιυσεις διά. τυπογραφίαν έν Τουρκία καί Ίσραηλιτικά. Έν Μονάχα). ;ί|1§ 

1913 ’ίουνίψ». 

Έν σελίδι 1 γεγραπται* 

«Έκτος των γνωστών έμοί και παρ’ έμοί βιβλίοιν, περί ών καί έν τφ 
Τουρκιστί δημοσιευθέντι έξ αφορμής τής τουρκικής Γραμματικής έν τφ 
Μ^ά)ιηοηΕ!, σημειώσεις ανάμικτοι διά μεταγενεστέραν μελέτην. 

Θά αξιωθώ, ινα φέρω άγνωστα εις φώς; Θεέ μου, δλοι φθονούσι ./|||ρ 

βλέποντες τήν πληθώραν των ποικίλων σημειωμάτων μου. Τί θά γίνοισι; ψ|§| 

Διατί εξακολουθώ συλλέγων;» 

383 Τά έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 

Έν τφ τετραδίφ τοΰτφ αναγράφει ό Μυστακίδης διάφορα έργα έκ- 

δοθέντα τύποις έν Τουρκία μετά τινων σημειώσεων περί αυτών. 

Φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Νεωτέρας Ιστορίας· Εΐσαγωγή- 

Περί τυπογρραφίας. "Ελληνες φυγάδες λόγιοι έν Ιταλία». 

119. 

Δύο έπιστολαί προς τον Μυστακίδην, ή μέν γραφεϊσα έν Κωνσταν- 

τινουπόλει τή δ Νοεμβρίου 1892 υπό τού Ελευθερίου Γρ. Ταπεινού, ή 

δέ εν Σάμφ τή 25/Ιανουάριου 1897 υπό τού Ε. Σταματιάδου περιέχου- 

σαι κατάλογον των υπ’ αυτών έκδοθέντων έργων, δν έζήτησεν ό Μυστα¬ 

κίδης. Έν αρχή έχει γράψει ό Μυστακίδης «Είδΐε άεδ ριιόΗοαΙίοηδ ά05 

Μ, Ε. Ταρίηοδ ανοοαί: άβ 0]ρ1ε οι 00 Μ. Ε Βίαπιαίίαάοδ 00 δαηιοδ». 

Έν τω αύτφ φακέλλφ εύρηται καί τρίτη επιστολή τού Αναστασίου 
Μ. Λεβίδου γραφείοα τή 11 Ιουλίου 1892 έν Φλαβιανοις καί περιέχουσα 

κατάλογον των έργων τού Λεβίδου. Έν αρχή έχει γράψει ό Μυστακίδης 
«Ι,ίδΙε άβδ ριι5Ηθ3.1ίοη5 Εβνίάΐδ άβ ΟέδδΓόε». 

Δύο δελτία φέροντα επιγραφήν «ΡαΒΗο&ΐίοηδ Μ. Μ. ΕαπιΒτοδ» έφ* 

ών έχει καταγράψει ό Μυστακίδης τά υπό τοΰ Μ. Λάμπρου έκδοθέντα 

έργα. 

Τεύχος άποτελούμενον έκ σελίδων γεγραμμένων και ήριθμημένων 

280 (1-280) καί έντυπων 281-310. 

’Αρχ. «Τέλος τό 1536 έπιάσθη μέ οπαδούς του τινάς καί αφού τούς 
έβαλαν εις κλούβιον σιδηρούν». 

Πρόκειται περί τού Λεξικού των μεγάλων άνδρών τού Νικολάου Κα- 

ραβία Γρίβα Ιθακήσιου, τού έκδοθέντος ένδυσί τόμοις έν Κωνσταντίνου- 

πόλει. Ώς φαίνεται δ Μυστακίδης είχε μέρος τού πρώτου τόμου από σε- 

λίδος 281-310, μέχρι τέλους δηλαδή τού πρώτου τόμου καί προς συμπλή- 

ρωσιν αυτού αντέγραψε τά από σελίδας τού έντυπου 1-280. 

Τεύχος φέρον επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Εικόνες Μωάμεθ Β\ 

Β. Α. Μ.» 

Τό τεύχος τούτο περιέχει διάφορα παραπεμπτικά σημειώματα εις 

διάφορα έργα πραγματευόμενα περί του Μοοάμεθ τού Β'. καί περιέχοντα 
ν \ ? / 

και την εικόνα αυτου. 



384 Κ. I. Δνοβουνιώτου 

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Καλανδάριον, ήτοι προγνοοστικόν παντο 
τινόν μεταφρασθέν ποτέ έκ τής ουγγρικής γ?ιώσσης εις την ήμετέρα- 

απλήν παρά τίνος ανώνυμου» έκδοθέν έν Λειψία τής Σαξωνίας ετει 17^| 

Έν φΰλλφ χάρτου έχει γράψει δ Μυστακίδης «’Άγνωστον τώ Β| 

^ταπά-ΡεπιοΙ: 1928». * '-· 

Τετράδων άποτελοΰμενον εκ φύλλων ήριθμημένιον 5. Αναγράφει ό 
Μυστακίδης τό εργον «Ψαλτήριον τφ Δαβίδ συν Λεξικοις δυσί, γραμμή 

τικφ δηλαδή και ίστορικφ» το έκδοθέν «Ένετίησι 1712 παρά Νικολάφί 

τφ Σάριρ», ως και τά έργα «Δαδασκαλία χριστιανική περιέχουσα τά άναγ-' · 

καια άρθρα τής ημών ορθοδόξου πίστειος» τήν έκδοθεΐσαν « Ενετίησι ν 

αψξ' παρά "Αντωνίφ τφ Βόρτολι» καί «"Ακολουθία του άναγνώστου " 

ήγουν τά συλλειτουργικά» τήν μετατυπωθεισαν καί έπιμελώς διορθω- = 

θεισαν «Ένετίησι 1763 παρά Αντωνία) τφ Βόρτολι». 

Δυο δελτία φέρον τα επιγραφήν «Εΐντοδ απηοηΐοηδ ριιδΗόε α Οοη- ? 

δίαηΐίηορίο αναηΐ 1850» καί άναγράφοντα έργα αρμένικά τυπωθέντα έν 8 

Κωνστανηνουπόλει προ του 1850 έκ του καταλόγου ΚοθΙιΙογ «Εοΐρζί^ 1 
1915 Ηβίί. 2». 

Δυο φύλλα τής εκκλησιαστικής Αλήθειας περιέχοντα τά τής έκδό- ·: 

σεως τής Καινής Διαθήκης έν τοΐς Πατριαρχείοις. < 

127. 

Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «ΒατΐΓαηΙ ΒατοίΙΙοε 
Οοπδϋαηΐίηορίο, 505 οίΐέε ίταηςιιοε ο! Ιοναηίίηοε Ρ&τΐδ 1918. "Αχθοφό¬ 

ροι. ρ. 100-101 Βο Ηαηιαΐ» έφ’ ών έχει αντιγράψει ό Μυστακίδης έκ του! 

ανωτέρω έργου τά περί των αχθοφόρων. 

Τετράδων άποτελοΰμενον έκ πέντε φύλλων καί φέρον έν τφ έξω-ί 

φΰλλφ επιγραφήν «Δι" άλφάβητον. Βαε Αίρΐΐαβοί άοδ Ρτοάτοπιοδ. Μί^πθΙ 
Ραΐτ. £Τ. 133, 1221.5 Αρχ. ^Αναρχος αρχή παντός αιτία θεός. βοί5$οη3<ί0| 

3.1100(1. ΟΤ360. 4, 440». 

Περιέχει τό ποίημα του Πτωχοπροδρόμου έκ των ΰπ" αριθμόν 3031 

καί 797 κωδίκων του Παναγίου τάφου μεθ’ υποδείξεων των διαφόρων γραςί 
φών έν συγκρίσει προς τό υπό του Μΐ£Π0 έκδεδομένον ώς καί διορθοισεων. 

Τά έν τή βιβλιοθήκη τον Β. Μνστακίδου κατάλοιπα αντοΰ. 385 

I 129. 

| · Αΰο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Οΐιτοηίφίε άο Μοίάανίο άο- 

ραίδ 1ε ιηϋίβαίε XIV είέοίε ΐαδφΐ’ 3. Γαη. 1594 ραΓ Ο. ϋΓαςΙιϋ Ιεχίε 
ϋίοιιηΐίΐίη 3νεο ίΓ&ά. ίι-ϋης&ίδθ ηοϋε5 β.ΐ.ε. Ραπ5 1878» καί περιεχοντα 

| σημειώματά τινα έξ αΰτοΰ. 

130. 

Φάκελλος έν φ περιέχονται οκτώ δελτία ήτοι* 

«Τέσσαρα δελτία άναγράφοντα έργα του Θεοφίλου Κορυδαλέως έκ- 

| δοθέντα έν Μοσχοπόλει. 
2- Αΰο δελτία άναγράφοντα τά τής έκδόσεως του «Θησαυρού τετρα¬ 

γλώσσου» του Γερασίμου Βλάχου. 

3. Αΰο δελτία άναγράφοντα δυο εκδόσεις του «Πορτολάνου». 

1 131. 

Φάκελλος περιέχων οκτώ δελτία ήτοι* 

1. Πέντε δελτία άναγράφοντα τινα περί τής τυπογραφίας έν Κων¬ 

σταντίνου πόλει. 

2. Έν δελτίον φέρον έπιγραφήν «Τυπογραφία 'Αρμενίιον». 

3. Έν δελτίον φέρον έπιγραφήν «8ιιγ Ια 1γρο£ταρϊιί0 ΤιΐΓςμιο. 

4. Έν δελτίον φέρον έπιγραφήν «Βουκουρεστίου τυπογραφικά». 

132. 

Φάκελλος περιέχων τρία δελτία μεθ’ ενός φΰλλου χάρτου, έν οίς ση- 

μειοΰνταί τινα περί του έργου του "Αθανασίου ρητορος του Βυζαντίου 

περί τής ένώσεως των εκκλησιών. 

133. 

Φάκελλος περιέχων 20 δελτία, ών τά δΰο πρώτα φερουσιν έπιγραφήν 

«τά μετά τήν 10 Ιουλίου 1908 ελληνιστί έκδοθέντα φΰλλα έν Κωνσταν- 

τινουπόλει», τά δέ λοιπά 17 περιέχουσιν αναγραφήν κατ" αλφαβητικήν 
τάξιν των ελληνιστί έκδιδομένων εφημερίδων καί περιοδικών πανταχοΰ. 

134. 

Φάκελλος περιέχων 53 δελτία, εν οίς αναγράφονται διάφοροι λέξεις 

ερμηνεύομε ναι υπό του Μυστακιδου μετά παραπομπών εις διάφορά έργα. 

135. 

Φάκελλος περιέχων 10 δελτία ήτοι* 

1. Τρία δελτία φέροντα έπιγραφήν «Βιβλιοθήκη Π. Τάφου». 

2. "Εν δελτίον φέρον έπιγραφήν «Βοσπορομαχία». 
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3. Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «"Αραβες έν Ισπανία». 

4. 'Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «Πηγαί έκ Βυζαντινών συγγραφέων: 

διά τάς ιστορίας των Ιίαραδουναβείων καί Παρακαυκασίων εθνών». 

5. 'Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βιβλιοθήκαι Καντακουζηνών». 

6. Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βιβλιογραφική τοπογραφία. Χαλ¬ 

κηδών». 

7. Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «ΙΙρόσθες εις Β. Η. II. 

376. Ή Καινή Διαθήκη Μαξίμου Καλλιπολίτου 1638». 

8. 'Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «Βιβλίον άλλο ου δ τίτλος έστι 

οδε» Πρόκειται περί του εγχειριδίου του Νικοδήμου, του εκδοθέντος τΰ- 

ποις επιστασία του Άνθιμου Γαζή τω 1801. 

Τετράδων άποτελοΰμενον έκ σελίδων ήριθμένων 344(1-344) 4- σε- 

λίδων ήριθμημένων 26(1-26)4“ 112 αναρίθμητων, ών πολλαί άγραφοι. 

Έν τω πρώτφ φΰλλφ έχει γράψει δ Μυστακίδης* «Τετράδων ελληνικής 

αρχαιολογίας. 

Β. Α. Μυστακίδης 

"Ας ϊδη, δστις ήθελε λάβει τό τετράδων τούτο, πώς έσπουδάζομεν 

τότε (1876 άπεψοίτησα) εις την Μ. του Γ. Σχολήν καί δΓ εμέ πόσον ήγά- 

πων και ήσχολοΰμην περί τα άρχαιολογικά-ιστορικά. 

Β. Α. Μυστακίδης 

νυν έν νέφ Κουρίφ μονήρη βίον διάγων από Ιουνίου 1927». 

Τετράδων άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 12 καί επί του 

εξωφύλλου φέρον επιγραφήν «Αρχαιολογία εικαστικών τεχνών Μυλω¬ 

νά σημειώσεις Β. Α. Μυστακίδης» καί περιέχον τοιαύτας. 

138. 

Τέσσαρα τετράδια έσταχωμένα, ών το πρώτον φέρει επί τού εξωφύλ¬ 

λου επιγραφήν «Σημειώσεις ποικίλαι έν τφ ί,ερώ πτολιέθρφ 1893» τό 
δεύτερον «νοη Οοηδίαπίπιοροί παοΗ ΖίικΓμΙί. Β Λ. Μ. 1894» το τρίτον 

«Ερίιοδΐα^ίΐ 1895 Μαί-)αηί» καί τό τέταρτον «Έφεσιακά 1895. Έπιγρα-: 

φικά. Ερ1ιο$κιΡα». 

"Εξ τετράδια ήοιθμημένα διά μολυβδίδος διά των αριθμών 1-6. 

Τό πρώτον τούτων φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Γεωγραφικά» 

καί έν τω πρώτφφύλλφ «Άφιξις έν ΖίηάμτΚ καί αρχή τών άνασκαφών». 

Τά έν τη βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 

Τό δεύτερον φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Συριακά. Χετταΐα 

Γενικά» καί περιέχει συντόμους ίστορικάς σημειώσεις, έτι δέ «Περί πίθων 

αγγείων καί σαρκοφάγων» καί «Βιβλιογραφίαν». 

Τό τρίτον φέρει έν τφ έξωφύλλορ επιγραφήν «Επιστημονικά. Τετρά¬ 

δων των έν ΖίηάριΉ σημειώσεων» καί έν τφ πρώτω φΰλλφ «Άσσυριακή- 

Χαλδαϊκή τέχνη». 

Τό τέταρτον φέρει έν τφ έξωφύλλφ επιγραφήν «Χετταίοι. Περιγρα¬ 

φών καί σημειώσεων ενταύθα», έν δέ τφ πρώτφ φΰλλφ «Άνασκαφαί καί 

κατάλογος ευρημάτων». 

Τό πέμπτον φέρει επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Είδικαί περιγρα- 

φαί» καί περιέχει είδικάς περιγραφάς εύρημάτιυν τινών. 

Τό έκτον φέρει έν τω πρώτφ φΰλλφ επιγραφήν «Αστρολογία. ?Αστρο¬ 

νομία. ’Αστρολατρεία» καί περιέχει τινά περί τής θρησκείας των Χαλ- 

δαίων, τά ονόματα των θεών, καί τινα περί τής αρχικής γραφής. 

140. 

Εξήκοντα φύλλα χάρτου αναρίθμητα περιέχοντα ίδια αρχαιολογικά 

σημειώματα περί των άνασκαφών καί ευρημάτων ιδία έν Τροία, Μυκή- 

ναις καί Τΰρινθι μετά τινων κρίσεων περί τού έργου τού δοΙιΗεηιαηη. 

141. 

Είκοσι τέσσαρα φύλλα χάρτου αναρίθμητα μετά τινων τεμαχίων χάρ¬ 

του περεμβεβλημένων, έν οίς αναγράφονται τινα σχετικά προς τάς άνα- 

σκαφάς τής Εφέσου καί τήν "Εφεσον καθόλου. 

142. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων άναριθμήτων 16 καί φέρον 

επιγραφήν «Αρχιτεκτονική* Ρυθμοί», περιεχον τινα περί τούτων. 

143. 

Φάκελλος περιέχων’ 

1. Φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Ειρηνική επιστολή. "Ανθιμος 

έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος» καί έν τέλει « 

δύο τεμάχια χάρτου, έφ’ ών έχει γράψει 

αωνβ' Νοεμβρίου ζ'». Έν αυτή 
ό Μυστακίδης σχετικά σημειάτ 

ματα. % · 
2. Φύλλον χάρτου γεγραμμένον διά μολυβδίδος καί φέρον επιγραφήν 

«Τά εφεξής άναγνώσκονται έτι επί στήλης τεθειμένης υπέρ την πύλην 

τής εκκλησίας Ρεσμποέν έν τή Μολδόβη πέραν τού ποταμού Σιρέτου». 

144. 

Δέκα καί εννέα δελτία φέροντα επιγραφήν «Α. Μουσειον» καί άνα- 
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φέροντα διάφορα έργα σχέτιζα μένα προς το αύτοκρατορικόν μουσεΐον 
της Κωνσταντινουπόλεως. 

Φάκελλος περιέχουν είκοσι τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Λ. Μου 

οεΐον» καί άναγράφοντα διάφορα έργα σχετιζόμενα προς το αύτοκρατο-· 

ρίκαν μουσεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως. Έν τω αΰτω φακέλλω εύρηται 
καί απόσπασμα έντυπον περιέχον δυο διατριβάς του ]. Η. Μοτάΐιηαιιη 
ών ή μία φέρει έπιγραφήν «Βίε 1ιίηι]ΒΠ5ο1ΐ6η Ιιΐδοπίΐεη ίιπ ΤεοΕΒ 
ηίΐπ Κΐθ5θ1ι1ο> καί ή έτέρα «Βεηιειίαιπ^εη ζιι άεπ ρπ1ηιγΓ^πΪ5ο1ιοη 
Ιηδείιηίϋεπ». 

Λελτίον φέρον επί του εξώφυλλου έπιγραφήν «Ευαγγελίου περιγρα¬ 

φή αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης 8βρίου 1896» καί περιέχον τοιαύτην. 

147. 

Λελτίον φέρον έπιγραφήν «Είλητάριον έν τω Τόπ-καποϋ Σεραΐφ 

1924 28 Νοεμ.—Αεκεμ. 6 παρετήρησα» καί περιέχον περιγραφήν τούτου. 

Δώδεκα σελίδες ήριθμημέναι φέρουσαι έπιγραφήν «Βίε Κι*εαζΪ£ΐιη£ 

ίπ άετ ΙπϋιοΙιπδΗίοίιεη Καπεί νοπ Ργο£ο$5ογ Βγ ΥιοΙογ Βοΐιπίΐζε ίπ 
θΓ01δλ\Τ3.](1 (Ρΐ*0α55ΟΠ)». 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημένοον 9 καί φέρον επί; 

του έξωφΰλλου έπιγραφήν «Ή σταΰρωσις έν αρχαίοτέρρ. χριστιανική: 

τέχνη υπό του καθηγητού Δρ Σιούλτσε έν Γράϊφσβαλ (Πρωσία)» καί 

εν τελεί (έν φύλλφ 9α) «Κατά μετάφρασιν Νικηφόρου Μοσχοποΰλου». 

150. 

Λελτίον φέρον έπιγραφήν «Σταυρός μαιανόροσκελής» καί περιέχον 
τινά περί τοΰτου. 

Λελτίον φέρον έπιγραφήν «Δικέφαλος αετός* μετά τριών φύλλων 
χάρτου περιεχόντουν σχετικά. 

Λελτίον φέρον έπιγραφήν «Ενεπίγραφοι πλίνθοι βυζαντιναί» καί 
περιέχον τινά περί τούτων. 
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153. 

Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Παλάτια» καί περιέ- 

χοντά τι να περί των βυζαντινών παλατίουν. 

154. 

Φάκελλος εντός τού όποιου περιέχονται. 
1. Είκοσι δυο ήριθμημένα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «ΒΐιιΗ- 

£3,ι4: Κ· οΗεηΐΙ. ΒϊΜίοΗιεΕ οοά. Είδΐ. ίοΐ 601». 

2. Δώδεκα αναρίθμητα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Ν. 601 

Ρπρίετίιαηοίδοηίΐ XVI. XIX φθ>ι4ι». 

3. Δέκα τέσσαρα άν <ρίθμητ« φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν 

« Παμμακάριστο ς ». 

ΙΙεριέχουσιν αναγραφήν χειρογράφου ίδια έκ Στουττγάρδης σχετι¬ 

κών προς βυζαντινάς εικόνας καί την Παμμακάριστον. 

155. 

’Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα περί των αρχαιολογικών εύρη- 

μάτθ3ν έν Ασσυρία καί Βαβυλωνία. 

156. 

Είκοσι καί μία σελίδες ήριθμημέναι φέρουσαι έπιγραφήν «Χιττιτική 

αρμένική επιγραφή τής εποχής τού 3αΓ£οη παρά τού καθηγητού δι- 

δάκτορος Πέτρου Τζένσεν». Εντός τού αυτού φακέλλου τό έντυπον κεί¬ 

μενον αυτού αγγλιστί εκδεδομένον. 

157. 

Τριάκοντα καί δύο φύλλα χάρτου ήριθμημένα καί φέροντα έπιγρα¬ 

φήν «Ή λύσις τού χιττιτικού ζητήματος παρά τού καθηγητού διδάκτο- 

ρος Πέτρου Τζένσεν». 

158. 

Είκοσι φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Χιττιτικαί εξηγήσεις τού 

Τζένσεν παρά τού καθηγητού Η. Υ. Χίλπρεχτ». 

159. 

Δέκα τρία φύλλα χάρτου ήριθμημένα φέροντα έπιγραφήν «Βαβυλω- 

νιακά αρχεία. Βιι6)4οηΐαιι ατούίνεδ», έκ τής ΤΙιε Ναΐίοη τής 2 Μαίου 

1907 ύπ’ άριθ. 2183 (τομ. 84) τού έν τή Νέα Ύόρπη έκδιδομένου πε^ 

ριοδικού. 

160. 

Τέσσαρα δελτία, ών τό πρώτον φέρει έπιγραφήν «Χετταϊα ίερογλυ- 
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φικά καί Αιγυπτιακά», τό δεύτερον «Σφηνοειδής γραφή», τό τρίτον 
πίνακες σφηνοειδών» καί τδ τέταρτον «Εξηγήσεις των εν τοΐς εξ π[να 

σφηνοειδών». 

161. 

Τετράδιον άποτέλοι-μενον έκ φύλλων άναριθμήτων 6 καί περιέχον 
τινά έκ τής «5γπδο4ιο ΟταπιπιαίΠτ του ϋπ^η&ά (Μαηςίιβη 1913)» περ· 

τής σοριακής γλώσσης. 

102. 

Επτά δελτία, ών τά δυο πρώτα φέρουσιν επιγραφήν «Άσσυριολο- 

γικά Ηοιπηιείδ Οβδο1ιΐο1ιΐ0», τό τρίτον. ΑδίαΙίηαοδ,Άσσυριολογικά», 

τό τέταρτον «Γράφωυσιν έκ δεξιών πρός τά αριστερά», τό πέμπτον «Ε¬ 

ξηγήσεις των παρά Ηοιιιιιιβΐ Ο05θ1ιί<:1ιΐ6 υ1ο5 ειΐί:οη Μοτ^οπίαπάεδ (1895) 

σ. 42 εμβλημάτων των 1.2 μεγάλων Θεών», τό έκτον «Ηαηιηιοΐδ 0)ρο1ΐ5— ! 

Βοδροτοδ έν Πέστη 1822 τ. δυο» καί τό έβδομον «Ρίΐααη Οΐοδεαίτο (Ρ&- 

π*5 1847), εν ο) άναφέρονται λέξεις γαλλικαί έκ τής αραβικής. 

Έν τω έκτη) δελτίου σημείο! ό Μυστακίδης «καί απαριθμεί ταύτας ; 

(τάς εκκλησίας καί τά τζαμία), εΐ καί δι’ άλλων ταυτίζει ονομάτων». 

Δυο αποκόμματα εφημερίδων πραγματευόμενα περί των έν Αελφοΐς 

εορτών κατά τό 1903. 

1(34. 

Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα άρχαιολογικάς ειδήσεις. 

165. 

Αποκόμματα εφημερίδων περιέχοντα τινα περί τής μονής του οσίου 

Δαβίδ καί του έν αυτή μωσαϊκού. 

Δέκα καί τέσσαρα φύλλα χάρτου ήριθμημένα καί φέροντα επιγρα¬ 

φήν «Φιλτάτω άνόρί Μακρίδη βέη. Συνθήκη μεταξύ Μιι\ναΙα1Π βασιλέως 
τής χώρας ΙΙαΙΊί καί τού δαηπαδδΐίΓΕ β. τής ΚίζνναΙιΐΕ». Παρέχει έν 

αύτοΐς ό Μυστακίδης τό κείμενον έν ελληνική μεταφράσει μετά τινων 

σημειώσεων. 

Φάκελλος φέρων έξωθεν επιγραφήν γεγραμμένην υπό τού Μυστακί- 

δου καί περιέχων τά ακόλουθα. 

1. «Τορ-Κπροπ. Μαηπδοηΐδ. Όθδοπρίιοπ οπ Ιιιγο ρατ Μγδ1α1πά6$; 

ίΐίάο ροιίΓ... ρατ ΟΙιαΗΙ ί>0γ». 
2. «0α1&1θ£ΐΐ6 £αί! ρατ πιοί οη άοαόΐε άοδ άινοτδοδ ρΐιοΐοδ, 0η 
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αΙΒπιηδ, 0Π ραςαοΐδ, επ οηνοίορροδ α. <405 Μιΐδέβδ όΙπιη^Γδ ραηο- 

Γίΐΐηαδ». 
3. «Πίδΐ0 α1ρΗα60ΐίςαο—Ιορο&τ&ρίπςαβ θοε Ρεποάίςιιεδ 0.1.0. & 

Ια 13ί6Ηο11ιθ(ΐα0 άεδ Μηδέεδ». 
168. 

Δυο τετράδια φέροντα επιγραφήν «Πα Οοοοιινετίβ <4 3.11010111105 

ΙηδΟΓίρΙίοηδ Ηίΐΐίΐβδ οη Λδίβ ΜίηβαΓβ ρατ 1β ρτοΣεδδθΐιτ Α. Η. 8αγθ0 

V. I). 6.Ι.Ο.». 
Μετάφρασις έκ τού αγγλικού Σταύρου Χρυσίδου λαμπρού ανεψιού 

μου Β. Μ.». 
169. 

Αελτίον φέρον επιγραφήν «Τουρμάρχης» καί περιέχον τινά περί 

τούτου. 
170. 

Αελτίον φέρον επιγραφήν «Θρησκεία όρθόδοςος-Μοναχοί-Κληρικοί». 

Τετράδιον φέρον έξωθεν επιγραφήν «Θρησκευτική μεταρρύθμισις». 

Εντός τού αυτού φακέλλου έντυπον (από σελιδος 17 50) πραγματευομε- 

νον περί τής εκκλησιαστικής μεταρρυθμίσεως, εφ' ού διάφορα σημειώματα 
τού Μυστακίδου ως καί παρεντεθειμένα φύλλα χάρτου περιέχοντα σχε¬ 

τικά. 
172. 

Φάκελλος περιέχων έπιστολάς, σιγίλλια, εγκυκλίους, στατιστικάς καί 

περιγραφάς άναφερομενας εις την Καππαδοκίαν και ιδιφ εις την Και¬ 

σαρείαν. 
173. 

Αελτίον φέρον επιγραφήν «Πατριάρχαι, ιερείς έν άρχαίαις στολαις» 

καί περιέχον παραπομπάς εις διάφορα συγγράμματα σχετικά. 

174. 

Δύο δελτία, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Επισκοπική άδεια πρός 

τέλεσιν γάμου», τό δέ δεύτερον «Μικτοί γάμοι», περιέχοντα σχετικά. 

175. 

Αελτίον φέρον επιγραφήν «Τίτλοι πατριάρχων» καί πραγματευόμε- 

νον περί τούτων. 

Αελτίον φέρον επιγραφήν «"Αγιος Γεώργιος» καί περιέχον παραπομ- 
\ . ? _ 9/ . πας εις έργα σχετικά. 
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Δελτίον φέρον επιγραφήν «Ιουδαίοι—Αίμα χριστιανών. ΧρήίΤ{ς 

φαρμάκων και ανθρωπίνου αίματος ως ιατρικών καί περί τής παρ’ ’Χου- 

δαίοις χρήσεως ανθρωπίνου χριστιανικού αίματος παίδιον». 

Τρία δελτία ήριθμημένα φέροντά επιγραφήν «Άμασείας» καί περιΡ 

χοντα δνόματα επισκόπων Άμασείας μετά σχετικών παραπομπών. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων εξ καί φέρον επι¬ 

γραφήν «Ό πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Σωφρόνιος». Περιέχει βιογραφίαν 

του πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Σωφρονίου επί τφ έορτασμφ τής πεντη* 

κονταετηρίδυς τής άρχιερατείας αυτού, είλημένην, ώς έν τελεί σημείου- 
ται «’Ανατολ. 'Αστήρ 5 "Ιουλίου 1889 άρ. 40». 

Τετράδιον άποτελουμενον εκ τριάκοντα καί τεσσάρων φύλλων χάρ¬ 

του, ών τά πρώτα είκοσι καί έξ ήριθμημένα (1 — 26) καί φέρον επιγρα¬ 

φήν «Έορτοδρόμιον ή ωδαί εΐς τινας αγίας έορτάς. Περιέχει τοιαύτας. 

181. 

Τετράδιον έσταχωμένον φέρον έξωθεν επιγραφήν. 

1. ’Ιωαννίνων μητροπολιται. 

2. Ίωαννΐται. 

3. Άντάρται μητροπολιται. 
4. Διάφοροι μητροπολιται. 

Σημειώσεις άκατάτακτοι χρήσιμοι 

13. Α. ΜιΐδΧαΙπάεδ» 

Φάκελλος περιέχων έπιστολάς καί έγγραφα άναφερόμενα εις τον έν 
Κουροΰτσεμε ναόν τού αγίου Δημητρίου καί τά σχολεία. 

Τέσσαρα τετράδια ήριθμημένα δι’ έρυθράς μο?αιβδίδος 2. 3. 4. 5. 

Τό πρώτον τούτων άποτελουμενον εκ φύλλων ήριθμημένων 11 φέρει 

επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «Βαίΐο ίηοάίΧο άο Ιογοππο I (1543) Γβία- 

Ηνβ άμ ηιοηα^ΙέΓ^ Κοδίηίΐζα. Κουίδ ΡοϋίΧ (ϊοδ Αα^υδΙίηδ άβΓΑδ-· 

δοηιρΗοη». Τό δεύτερον άποτελουμενον έκ φύλλων 14 φέρει επί τού 

εξώφυλλου επιγραφήν «Κοδ δί^ηαΧαΓΟδ άιιΤοιιιοδ ά0 Οτό^οπ'ε <3θ ΟΗγ- 
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ρτβ οοηΐτε νεοεοδ Ρ. δορΗτοηθ ΡέΧηάέδ άβδ Αα^αδΗηβ άοΓΆδ- 
δΟΓηρύίοη». 

Το τρίτον άποτελουμενον εκ φύλλων 18 φέρει επιγραφήν επί τού 
εξωφύλλου «ΕΙθοΗοπ (Γαη ενεςαβ άε ΚΗαάονίδάϊοη εη 1705. Ρατ 
^οίτε ά65 Αιι^αδΗπδ Πθ ΓΑδδοιηρΗοη». 

Τό τέταρτον άποτελουμενον έκ φύλλων 14 φέρει επί τού εξωφύλ¬ 

λου επιγραφήν «Ιοπη 1ε ΚΙιοζίόίΙε εϋ }εαη άε Οεδ^τέε, Ρ. δίπιέοη ΛΈΕ 
Πιε άεδ Αιι^αδΜηδ άε ΙΆδδοηιρΗοη». 

Εντός τού αυτού φακελλου ευρηνται καί τρία τετράδια φέροντα δι’ 

έρυθράς μολυβδίδος αοίθμησιν 7. 8. 9. Τό πρώτον τούτων άποτελουμενον 
έκ φύλλων ήριθμημένων 9 είναι αντίγραφον τού ανωτέρω ύπ’ αριθμόν 

Ι.Τό δεύτερον άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 11 είναι αντίγρα¬ 

φο ν του ανωτέρω υττ αριθμόν 4* καί τό τρίτον άποτελουμενον έκ φύλ- 

λο)ν ήριθμημένων 17 είναι άντίγραφον τού άνωτέρω ύπ’ αριθμόν 3. 

184. 

Τετράδιον άποτελουμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 8 καί φέρον 
επί τού εξώφυλλου επιγραφήν «Ό Οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ 

6 I υπό Γεωργίου Σιάγκα (τού έκ Κλεισούρας τής Μακεδονίας). 
Έν Άθηναις 1878- Τύποις Έρμου». 

Τετράδιον γραφομηχανημένον καί άποτελουμενον έκ φύλλων ήριθ- 

μημένων 12. Έν άρχή φέρει επιγραφήν «“Υπόμνημα προς τον Οικουμε¬ 

νικόν Πατριάρχην Κύριον Κον Γερμανόν των εξ Μητροπολιτών των δίχα 

συνοδικής διαγνωμης μονομερώς υπό τής Α. Θ. Παναγιότητος άπολυθέν- 

των των συνοδικών αυτών καθηκόντων έν μηνί ύπερμεσούντι Μαΐφ» 

καί έν τελεί «Διατελούμεν δέ μετ’ άκρου σεβασμού. Έν Φαναρίφ τή 12 

Μα ίου 1917. Οί τήν κανονικήν πλειονοψηφίαν τής αγίας καί ίεράς Συν¬ 

όδου άποτελούντες συνοδικοί Μητροπολιται. Ό Νίκαιας Βασίλειος. Ό 

Νεοκαισαρείας καί Κοτυώρων Πολύκαρπος. Ό Σμύρνης Χρυσόστομος. 

Ο Αίνου Ιωακείμ. Ό Ίμβρου Πανάρετος. Ό Προικοννήσου Νικόδημος. 

Φάκελλος περιέχουν έντυπους εγκυκλίους τού Οικουμενικού Πατριαρ¬ 
χείου. 

Φάκελλος περιέχων πατριαρχικός εγκυκλίους, έγγραφα, έπιστολάς, πι¬ 

στοποιητικά, επιτίμια, αποδείξεις, ειρηνικός έπιστολάς καί έγγραφα άφέ- 

σειος αμαρτιών, ώς καί έπιστολάς καί έγγραφα προς τον Οικουμενικόν 
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Πατριάρχην, τινα τούτων εν πρωτοτυπψ, τά 5έ λοιπά έν άντιγράφψ. 

188. 

Τρία τετράδια ήριθμημένα 1. 2. 8, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν 
επί του εξώφυλλου «Ανέκδοτα συγίλλια Γρηγορίου τού Ε'.» καί περιέ4 

χοντα τοιαυτα ώς καί των οικουμενικών Πατριάρχων Γαβριήλ, Ραφαήλ 

καί Τερεμίου. 
180. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον εκ σελίδων ήριθμημένων 14 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «Ανέκδοτος επιστολή τού αυτοκράτορος Ίωάννου Δούκα Βατά- 

τση προς τον πάπαν Γρήγορων άνευρεθείσα έν ΓΙάτμφ υπό I. Σακελ- 

λίωνος». 

Έν τελεί γέγραπται Αθηναίου τεύχος Στ' έτους α ». 

190. 

Όκτώ φύλλα χάρτου ήριθμημένα περιέχοντά τινα περί περιστεράς 

έν εκκλησιαστική χρήσει. 

191. 

Τετράδων φέρον επιγραφήν «Μεγάλου Τεύματος έν γένει έκκλησίαι» 

σχολεία κ.λ.» καί περιέχον εκκλησίας καί σχολεία τού Μεγάλου Τεύμα¬ 

τος μετά σχετικών παραπομπών. 

192. ·; 
Δελτίον φέρον επιγραφήν «Παθήματα Κκκλ. Αλήθειας», εν ο> ανα¬ 

γράφει ό Μυστακίδης ποσάκις καί πότε επαύθηηΈκκλ, Αλήθεια Κων¬ 

σταντινουπόλεως. 
193. 

Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων και φέρον έν αρ¬ 

χή επιγραφήν «Γρηγορίου Ναζιανζηνού έκ τού επιταφίου εις τον μεγαν 

Βασίλειον. Οταΐίο XIII Μί^πο Ρ. Ογ. 1. XXXVI σ. 513». 

Τό τετράδων τούτο περιέχει διάφορα αποσπάσματα ενδιαφέροντα έκ 

τού λόγου τούτου τού Γρηγορίου. 

?Α ντίγραφου επιστολής τού πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ανθίμου 

γραφείσης «Έν Αντιγόνη τή 10 Αύγουστου 1904» προς τον Οικουμενι¬ 

κόν Πατριάρχην. 

Έν τέλει γέγραπται «Νέα'Ημέρα Τεργέστης 4]17 Σεπτεμβρίου 1904» 

έν ή έχει δημοσιευθή ή επιστολή αύτη. 

Τά έν τή βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αύτοΰ. 395 

195. 

Τετράδων άποτελούμενον έκ φύλλων άναριθμήτοον 6 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «’Ακτ-ναμέ». 

Τό τετράδων τούτο περιέχει περιγραφήν τού έργου τού φέροντος επι¬ 

γραφήν «Περιγραφή ιερά τού αγίου καί θεοβάδιστου ορούς Σινά τυπω- 

θεισα νυν πέμπτον διά δαπάνης τής ίεράς καί βασιλικής Μονής τού αγίου 

καί θεοβάδιστου Όρους Σινά παρά Νικολάω ΓλυκεΙ τφ έξ Τωαννίνιον 
1817» καί άντίγραφον έκ τή; σελίδος 119 τού Άκτ-ναμέ τού Μιοάμεθ 
περί των Σιναίτών. 

196. 

Φύλλο ν χάρτου, έψ' ού εχουσι γραφή τά χωρία, τά υπαγόμενα εις την 
επισκοπήν Άρδαμερίου. 

Έν τέλει σημειοΐ ό Μυστακίδης «"Αγιος Στρωμνίτσης Σωφρόνιος, 

εδιοκέ μοι τή 23 Αύγουστου 1901». 

197. 

Αποκόμματα έκ τής έφημερίδος Κωνσταντινούπολή τού 1901 περιέ- 

χοντα άρθρον τού καθηγητού Α. Δημητριάδου περί τού Θαβουρίου όρους. 

198. 

Επιστολή τού Γ. Α. Δημητριάδου φέρουσα χρονολογίαν 31 Μαρτίου 
1901 προς τον Β. Μυστακίδην καί περιγράφουσα κατά παράκλησιν αυτού 

την πνευματικήν δικαιοδοσίαν τού Καμπανίας-Θεσσαλονίκης. 

199. 

Φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Διάγραμμα τών ύπά την διοίκησιν 

τής Τ. Επισκοπής Καμπανίας υπαγόμενων χωρίων» καί έν τέλει «1902 

Δεκέμβριος». 

200. 

Φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Τά έκ τής καταργηθείσης επι¬ 

σκοπής Πέτρας προσαρτηθέντα χωρία τή έπαρχίρ Κίτρους» καί περιέχον 
σύντομον περιγραφήν τούτων. 

201. 

Τέσσαρα τετράδια φέροντα επιγραφήν «Σχολείων» καί άρίθμησιν 1-4, 

έν οίς έχουσιν αντιγραφή πατριαρχικά γράμματα άναφερόμενα ίδια εις 
τά μερίδια προς τό παγκάριον τής εκκλησίας τών Άσωμάτων Ταξιαρχών 

τού μεγάλου Ρεύματος καί την έπειτα παροχήν αυτών εις τό κοινόν 

σχολεΐον τών Ελληνικών μαθημάτων τού μεγάλου Τεύματος. 
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202. 

"Αποκόμματα έκ της έφημερίδος «Πατρις» ( Ιούνιος 1930) περιέχονταΙ 
τον βίον και τά θαύματα του έν Καππαδοκία αγίου 'Ιωάννου του νέου, 

οΰ το λείψανον νυν άποκειται έν ’Αχμέτ Αγά τής Εύβοιας. 

203. 

Φάκελλος περιέχων πέντε έγγραφα, τρία πωλητήρια στασιδίων, εν 
πρ ο ικο σύ μ φ ω νο ν καί έν ναυλωτήοιον πλοίου προς μεταφοράν από Γιά- 

φας εις Κωνσταντινούπολη*. 

204. 

Δύο τετράδια φέροντα επί τού έξιυφύλλου άρίθμησιν I—2 καί επι¬ 

γραφήν «Τετράδιον σημειώσεων τής Κατηχήσεως Β. Α. Μγ$1α1Πάθ5». 

205. 

Δελτίον φέρον επιγραφήν «Τύπος προς εύρεσιν τής ημερομηνίας 

τού Πάσχα» καί άναγράφον τοιούτον. 

206. 

Επτά φύλλα χάρτου ήριθμημένα περιέχοντά τινα περί τής χρήσεως 

έρυθράς καί κυανής, αργυρά; καί χρυσής μελάνης έν τοις χειρογράφοις 

καί περί τού Τετραβάγγελου έν τφ χωρίο,) Σαρμουσακλί τής Καισαρείας, 

τού γεγραμμένου όλου άργυροίς γράμμασιν. 

207. 

Τρία τετράδια φέροντα επί εξωφύλλου επιγραφήν «Θεσσαλονίκης 

Α» «Θεσσαλονίκης Β» «Θεσσαλονίκης Ββ», ών το πρώτον αποτελειται 

έκ σελίδων ήριθμημένων 60 (1—60), το δεύτερον εκ σελίδων 61 85 καί; 

τό τρίτον έκ σελίδων ήριθμημένων 97—127. Έν τοις τετραδίοις τούτοις 
περιέχονται ειδήσεις περί των μοναστηρίων, ναών καί επισκόπων Θεσσα-; 

λ ο νίκης. Έν αύτοις ύπάρχουσι καί φύλλα χάρτου, έφ’ ων διάφοροι ση- 

μειώσεις σχετικαί. 

208. 

Τετράδιον αποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 26 καί φέρον επί 

τού εξωφύλλου επιγραφήν* «Δ. Α. ΓΙαναγιωτιδου ιατρού. Οί αρχιερατευ- 

οαντες έν τή ιερά Μητροπόλει Παραμυθίας καί Φιλιατών καί ταΐς αρ- 

χαιοτέραις έπισκοπαίς Εύροίας, Φωτικής, Βουθρωτού καί I λυκέως, Πα¬ 

ραμυθίας». 
Κάτωθεν έχει γράψει ό Μυστακίδης «Παρακαλώ τον σεβαστόν μου 

φίλον κ. Σοφ. Θεόδοτον, όπως πέμψη τό παρόν εις τον έν Χαλανδρίω λαμ- 

Τά έν τή βιβλιοθήκη του 13. Μυατακίδου κατάλοιπα αυτού. 397 

πρόν φίλον τού αειμνήστου πατρός μου άγιον Παραμυθίας κ. Άθηνα- 

γόραν. 

Έν Θεσσαλονίκη τή 8η Απριλίου 1933 

Β. Α. Μυστακίδης». 

209. 

Φάκελλος περιέχων αποκόμματα εφημερίδων άναφερόμενα εις τό 
βουλγαρικόν σχίσμα. 

210. 

Φάκελλος περιέχιον έντυπα έν ελληνική μεταφράσει* 

1. «Χάττι χιουμαγιούν άφορών τούς χριστιανούς καί λοιπούς υπηκόους 
τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας» φέρον χρονολογίαν 6)18 Φεβρουάριου 
τού 1856. 

2. «Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον, επίσημος μετάφρασις» φέρον χρονο¬ 

λογίαν 30 Νοεμβρίου | 12 Δεκεμβρίου τού 1875). 

3. «Μετάφρασις τού Τλμιχαπερί (τής κοινοποιήσεως) προς τον Πα¬ 

τριάρχην τού έθνους των Το>μ«ίων» φέρον χρονολογίαν 10 Μαΐου 1845. 

211. 

Τετράδιον φέρον επί τού εξωφύλλου επιγραφήν «ΙΙαλαιονομία. αωκη' 

Έν Μάλτα έτυπώθη» καί έν αρχή τού προίτου φύλλου «Παλαιονομία 

ήτοι επιστολή προς τό έν Έλλάδι σεβασμιώτατον ίερατειον καί άπαντας 

τούς Έλληνας δεικνύουσα την ανάγκην ταχείας τε καί εντελούς άναμορ- 

φώσεως εκκλησιαστικής συγγραφεΐσα παρά τού Τιμοθέου Κληροφίλου. 

αωκη' 

Έν τή Μάλτα έτυπώθη» 

Κάτιοθεν έχει γράψει ό άντιγραφεύς* 

«Βιβλίον τούτο δλον διεστραμμένων, άντίθεον, δόλιον, προς τό πνεύ¬ 

μα των Λουθηροκαλβίνων συγγεγραμμένον* δθεν καί άντιθρησκευτικόν. 

Λύσσα καί μαίνεται κατά των σεβαστών έθίμοον τής ορθοδόξου-ανατολι¬ 

κής εκκλησίας πρόψασιν λαμβάνον τό μοναχικόν τάγμα. 

| δ Π. Μ. Σαμ.» 

Έν τελεί τού έργου γέγραπται* «* Υποσημειούμαι τής ήμετέρας αιδε- 

σιμότητος καί αδελφότητος φίλος ειλικρινής. Τιμόθεος Κληρόφιλος». 

Κάτωθεν έχει γράψει ό άντιγραφεύς* «Άντεγράφη άπαραλλάκτως 

τού έντυπου διά χειρός εμού Ήρακλείας Διονυσίου (από τού αντιγράφου 
τούτου άντεγράφη καί τό παρόν ύπ’ άλλου). 

Εις τό πρώτον αντίγραφων ύπάρχουσι μαρτυρίαι* 

Χαλκηδόνος Τερόθεος μαρτΰρεται δτι ίσον άπαράλλακτόν έστι τού 
πρωτοτύπου. 
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Μηθύμνης Ίωαννίκιος μάρτυς οτι άπαράλλακτον τφ πρωτοτύπφ έστίν| 

Διαόρθωσε κατά τι καί 
Ί* ό Π, Μ. Σαμ.» 

Έν τφ έπομόνφ φύλλψ γέγραπταΓ 
«Κατατίθεται ίσον καί τούτου του Λουθηροκαλβινικού βιβλίου εις 

την βιβκιοθήκην τής Σχολής του Γένους, την έν Ξηροκρήνη, μετ' άλλων 

εις μαρτυριον τής επιβουλής των». 

212. · | 

Φάκελλος περιέχων σημειώσεις τινας άναφερομένας ιδία εις επισκο¬ 

πικούς καταλόγους. 

213. 

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Περί γυναικών», και 
τύ δεύτερον «Περί γάμου». Εντός αυτών καί σχετικά αποκόμματα εφη¬ 

μερίδων. 

214. 

Δυο ψάκελλοι περιέχοντες 23 τετράδια, έν οις ό Μυστακίδης έχει 

συναθροίσει υλικόν προς καταρτισμόν επισκοπικών καταλόγων. 

215. 

Πέντε ψάκελλοι περιέχοντες δελτία, έν οΐς ό Μυστακίδης έχει συνα¬ 

θροίσει υλικόν προς καταρτισμόν επισκοπικών καταλόγων. 

216. 

Δυο φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Ή ορθόδοξος έκκλησία τής 

Ουγγαρίας» και απόκομμα έκ του περιοδικού «Άπό όλα» έν φ άρθρον 
του Λημ* Μ. Μελισσοποΰλου καθηγητού έν τή ρωσσική σχολή υπό την 

έπιγραφήν «Τό δήθεν πατριαρχείον του Ίπέκ». 

217. 

Τρία τετράδια. Τό πρώτον τούτων άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθ-; 

μημένων 30 φέρει εν αρχή έπιγραφήν «Περί του θρυλουμένου πτωχού 

καί εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού καί άγνωστου, τού κατοικούντος 

έν τή άκρα τής Βυζαντίδος». 

Τό δεύτερον άποτελοΰμενον έκ φύλλων 29 φέρει έν αρχή έπιγραφήν 

«Χρησμοί». Πρόκειται περί των χρησμών τού Αγαθάγγελου. 

Το τρίτον άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 9 φέρει επιγρα¬ 

φήν «Κορανίου» καί περιέχει τινά έκ τού Κορανίου. Ό Μυστακίδης επι 

ταινίας εχει σημειώσει «Τού θείου μου Δημ. Τάλα χειρόγραφον έξ αντι¬ 

γράφου ληφθέν, 6πο>ς τό έχω. Β. Λ. Μυστακίδης». 

Τά έν τή βιβλιοθήκη τού Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού, 399 

9Απόδειξις, έξωθεν τής οποίας έχει γράψει ό Μυστακίδης «Πρωτό¬ 

τυπος άπόδειξις πατριαρχική περί συνδρομών αγίου Ίωάννου Κουροΰ- 

τσεσμε». 

219. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων ήριθμημ ένων 12 καί ψέρον επί 

τού εξώφυλλου έπιγραφήν «Λεωνίδας X. Ζώης. Σελίδες έκ τής εκκλησια¬ 

στικής ιστορίας». 

’Άρχ. «Τάς όλίγας κατωτέρω ανεκδότους ιστορικός σελίδας, είλημ- 

μένας έκ τού παρ’ήμΐν σωζομένου φακέλλου «Εκκλησιαστικών εγγρά¬ 

φων», σχετιζομένας προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον ασμένως παρέ- 

χοντες προς δημοσίευσιν». 

Περιέχει πέντε πατριαρχικά έγγραφα. 

Τετράδιον άποτελοΰμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 6 καί φέρον επί 
τού εξωφύλλου έπιγραφήν «Σημειώσεις διά τά σιγίλλια καί κατάλογος 

ονομάτων, περί ών δέον νά παρατηρήσω». 

221. 
Τρία αποκόμματα έν τής εβδομαδιαίας έπιθειορήσεως τού Νεολόγου 

τού 1894 περιέχοντα δύο άρθρα τού Ν. I. Γιαννοπούλου, ών τό μέν φέρει 

έπιγραφήν «Χρυσόβουλλον τής επισκοπής Σταγών», τό δέ «Τστορικαί 
συμβολαί εις τούς επισκοπικούς καταλόγους τού Σεβ, Μητροπολίτου Άμα- 

σείας κ. Ανθίμου Άλεξούδη. Θεσσαλία». 

222. 

Φάκελλος περιέχων δέκα επτά έγγραφα τουρκικά. 

Τέσσαρα φύλλα χάρτου φέροντα έπιγραφήν «Όρθοδοξίας έκκλησίαι» 

έν οίς αναγράφονται τά πατριαρχεία καί αί. αυτοκέφαλοι ορθόδοξοι έκ- 

κλησίαι μετά τού χρόνου τής ίδρύσεως αυτών. 

Τετράδιον φέρον επί τού εξωφύλλου έπιγραφήν «Ακολουθία Νεο- 

μάρτυρος 5Αργυρής»,και έν. τω πρώτφ φΰλλφ «Ακολουθία τής αγίας Νεο- 

μάρτυρος Αργυρής εορταζόμενης τή 30 Απριλίου. Άντεγράφη υπό τού 
Β. Χριστοφορίδου έκ χειρογράφου αρχαίου. Έν έτει 1898 Μα'ίου 3». Έν 

τω έξωψύλλφ έχει γράψει ό Μυστακίδης «Έτυπώθη» καί έν τω πρώτφ 

φΰλλφ «Έν Χασίκιοϊ, οπού τό τίμιον λείψανον αυτής». 
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225. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων αναρίθμητων 4 φέρον επί τού 
εξώφυλλου επιγραφήν «Πιστότατη αληθής μετάφρασις του υψηλού Χαττί^ 

Σεριφίου του 1852 περί Π Τάφου. Έγένετο τφ 1914 πατά Ιούνιον έν 

τφ ενταύθα Τ. Μετοχίφ δντος επιτρόπου του άρχ. κ. Κελαδίωνος^νύν 
Πτολεμαΐδος 1914». 

Τρία δελτία, ών τά δυο πρώτα φέρουσιν επιγραφήν «Εάίΐϊοηδ τζτίζ 

511Ή05 θπ απηέπίεπ», τό δε τρίτον «Αρμένικά» καί περιέχοντα έργα άνά 

φερόμενα εις τήν ?Αρμενίαν. 

227. 

Τρία δελτία, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Τίτλοι Σουλτανικοί» τό 

δεύτερον «Ραίίηιίάδ» καί το τρίτον «Αββ&δδίάοη». 

Επιστολή προς τον Μυστακίδην του 11. Μ.Μεγαλίδου, οστις αποστέλ¬ 

λει αυτώ, κατ’ επιθυμίαν του, τό επίγραμμα επί του τάφου τοϋ Φραγκί¬ 

σκου Μιχαλόβιτς, του ευρισκομένου έξωθεν τής κεντρικής εισόδου υπό 

τον νάρθηκα του έν Κάστρω τής Αίνου ιερού ναού του αγίου Γρηγορίου 

τής Νεοκαισαρείας μετά τινων σημειώσεων περί αυτού καί των συγγε- 

νιον του. 

229. 

Τρεις έπιστολαί του Νικ. Γ. Μυστακίδου πρύς τον Βασίλ. Λ. Μυστα¬ 

κίδην, έν τή πρώτη των οποίων παραθέτει καί παραπομπάς εις διατριβάς 
άναφερομένας εις τήν " Ηπειρον, έν τή δευτέρα μεταξύ άλλων γράφει «Με¬ 

ταξύ των άλλων έλλογίμων έχω εις τά χρονικά Δροβιάνης καί τήν ύμετέ- · 

ραν έλλογιμότητα ότι κατάγεται από τήν Δρόβιανην καί από τον έμόν 
οίκον» καί έν τή τρίτη αποτείνει τώ Β. Μυστακίδη διάφορα ερωτήματα 

εις ά έχει γράψει 6 Μυστακίδης έν τή αυτή επιστολή διά μολυβδίδος τάς 

απαντήσεις. 

Δυο έπιστολαί του ίερ. Παναρέτου Ξανθοποΰλου, προς τον Β. Μυ¬ 

στακίδην, ών ή πρό>τη φέρουοα χρονολογίαν «4 Ιουλίου 1904» περιέ¬ 

χει κατάλογον «των Σαρασιτών, οικογένειας δρασάσης έν ’Λργυροκάστρφ 

κατά τούς μετά τήν άλοισιν χρόνους», ώς καί τά ονόματα δέκα άρχιερεοίν 

τής Θεοδοσουπόλεως, έν δέ τή δευτέρα φερούση χρονολογίαν «25 Ιουλίου 

Τά εν τή βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού* 40ί 

1904» αναφέρει παλαιάς εκδόσεις βιβλίων σψζομένοον παρ’ ήμΐν κατ' αΐ- 

τησιν του Β. Μυστακίδου. 

231. 

Επιστολή πατριαρχική φέρουσα χρονολογίαν «φωνζ' Μαρτίου ιε » δι’ης 

ό πατριάρχης εγκρίνει τήν αιτησιν του Θεσσαλονίκης Καλλινίκου καί των 
δημογερόντων καί προκρίτων αυτής ώς καί των επιτρόπων του μοναστη¬ 

ριού των Βλατέων, όπως παυθή ό ηγούμενος αυτού "Άνθιμος και εκλεγή 
έτερος ηγούμενος. "Όπισθεν τής επιστολής ταύτης υπάρχει σχέδιον αιτή- 

σεοις προς τον Πατριάρχην, δι? ής παρακάλεΐται ούτος δπως επιτρέψη την 
ΐδρυσιν εκκλησίας συνηνωμένης μετά τής εκκλησίας των Ταταοΰλων καί 
φερούσης «τό σεπτόν όνομα τού Ευαγγελισμού τής ύπεραγίας ημών Θεο¬ 

τόκου» καί εύδοκήση, ινα διά σεβαστού εγγράφου προς τήν υψηλήν Πό¬ 

λην έξαιτήσηται τήν έκδοσιν φιρμανίου σχετικού. 

232. 

Φάκελλος περιέχων* 

1. "Έν φύλλον χάρτου φέρον επιγραφήν «Ηράκλεια» καί δυο φύλλα 

χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ήρακλείας προνόμια». 

2. Πέντε φύλλα χάρτου άναγράφοντά τινα περί τού τυπικού τής εκλο¬ 

γής τού Πατριάρχου κατά τήν προ τής άλώσεως περίοδον. 

3. Δυο φύλλα τού «Ανατολικού Άστέρος» (τής 5 καί 7 Δεκεμβρίου 

1894) έν οΐς άρθρον τού Μ. Γεδεών φέρον επιγραφήν «Εκλογή Πατρι¬ 

άρχου πάλαι καί νυν». 

233. 

Φάκελλος περιέχων* 

1. Τετράδιον έκ φύλλων ήριθμημένιον 5 φέρον επί τού έξωφΰλλου 

επιγραφήν «Αντίγραφα εκ τού κώδικος τού κληροδοτήματος X. Κώνστα 

1848». 

2. Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Τά κατά τού Α. Κ. Βογιατζόγλου. 

Αντίγραφα έκ τού κώδικος 1884-1888 τής έν Κουροΰτσεσμε εκκλησίας 

αγίου Δημητρίου». 

3. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Άριθ. Πρωτ. 3920. 

Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος έπιβεβαιοι. Άπό- 

σπατμα τού κατά τήν συνεδρίαν τής 25 Ιουλίου 1897 πρακτικού τής Π. 

Κ. εκκλησιαστικής επιτροπής». 

Πρόκειται πεςί τής διαφοράς των ιερέων των εκκλησιών άγιου Δημη¬ 

τρίου καί αγίου Ίωάννου καί τού καθορισμού τής δικαιοδοσίας εκατερου 

τούτων. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ νΕτος ΙΕ' 26 
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Τετράδιον άποτελούμενον έκ φύλλων ήριθμημένων 12, εν ώ σημειούν-^ 

ται 8 διάφοροι εκδόσεις τής Καινής Διαθήκης εις τό άπλούν καί δυο του 
Ψαλτηρίου, ως καί «Βίβλος τής δημοσίας ευχής καί τελέσεως μυστηρίων·: 
καί των άλλων θεσμών καί τελετών τής εκκλησίας κατά το έθος τής 
άγγλικανικής εκκλησίας», τό τυπωθέν έν Κανταβριγία παρά ΊωάννουΦι- 

έλδου. Έν αρχή του τετραδίου εχει σημειώσει ό Μυστακίδης «έπωλήθη- 

σαν τή πατριαρχική βιβλιοθήκη». 

235. 

Τετράδιον φέρον επί του εξώφυλλου επιγραφήν «Προνόμια» καί πε- 

ριέχον πλεϊστα αποκόμματα εφημερίδων, άναφερόμενα εις τύ ζήτημα των ■ 
Προνομίων των Πατριαρχείων καί του γένους καθόλου, των διατελούν- 

των υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν. 
Η 

Φάκελλος περιέχων* 

1. Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «Μοναί Τοΰζλων (Άκριτα)» καί 
περιέχοντα σημειώματα τινα περί τούτων. 

2. Δυο δελτία φέροντα επιγραφήν «Βίβλος τής δημοσίας ευχής καί 
τελέσεως μυστηρίων καί των άλλων θεσμών καί τελετών τής εκκλησίας : 

κατά τό έθος τής Άγγλικανικής εκκλησίας» Έργον έκδοθέν έν Καντα- 

βριγίφ παρά Τωάννου Φιέλδου τού τής Ακαδημίας τυπογράφου. Έτει 
από θεογονίας αχξε'». Περιέχει περιγραφήν του έργου. (Πρβλ. καί τό ΰπ’ 
αριθμόν 234 κατάλοιπον). 

3. Δυο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Περί επιτρόπων κατα- 

στάντων εις το Μοναστήριον του Μ αυρομόλου» καί δελτίο ν έν ώ αναγρά¬ 

φεται εγκύκλιος ζητείας υπέρ ελεημοσύνης καί βοήθειας διό τήν ζωγρά- 
φησιν καί τήν καλλονήν των ιερών εικόνων τής σεβάσμιας πατριαρχικής 
μονής τής ύπεραγίας ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας του Μαύ¬ 

ρου Μόλου». "Άνωθεν έχει σημειιοσει 6 Μυστακίδης «Έξεδόθη Έκκλ. 
Αλήθεια». 

4. Τρία δελτία φέροντα επιγραφήν «8οοπα άο Μίοΐιποί άΆιιιαΙρΙιί». 

ο. Έν δελτίον φέρον επιγραφήν «Έκ σεισμού» καί περιέχον σημείο)- ; 

μα σεισμού γενομένου έν Ινωνσταντινουπόλει τώ 1509. 

237. 

Φάκελλος περιέχων έν δελτίον καί τινα φύλλα χάρτου, έν οίς ανα¬ 

γράφονται σημειώματα τινα περί Παμμακάριστου. 

§®Ρ£· 

Ηί 

408 Τά έν τή βιβλιοθήκη του Β. Μυστακίδου κατάλοιπα αυτού. 

238. 

Χειρόγραφον έσταχωμένον διά ναστου χάρτου καί φέρον επί του εξώ¬ 

φυλλου επιγραφήν «1880-85. 

1. Έκθεσις περί Μαρωνείας. 
2. Αίνου μητροπολιται. 
3. Αίνου έκκλησίαι. 
4. Αίνου έπιγραφαί. 
5. Κατάλογος Αίνίων. 

Γραϊνουπόλεως καί Θρακικά. 
1915 δμως άτακτα. 

"Ίμβρου. Έδέθησαν έν Τυβίγγη 1888». 

Εντός τούτου φύλλα χάρτου καί αποκόμματα έφημερίδων περιέχοντα 
σχετικά. 

239. 

Φάκελλος περιέχων δύο φύλλα χάρτου φέροντα επιγραφήν «Ή έν 
Άδριανουπόλει σχολή» καί έν τελεί «Ά. Άστήρ 9 Νοεμβρίου 1883 άρ. ό 
σελ. 47). Επίσης φύλλον χάρτου, έφ’ ού άντίγραφον Σιγιλλίου τού Πα- 

τριάρχου Κυρίλλου περί τής σχολής έν χώρα των Τουζλών τής επαρχίας 
Χαλκηδόνας. Έν τώ αύτφ φακέλλψ εύρηνται καί τρία αποκόμματα εφη¬ 

μερίδων, ών τό πρώτον περιέχει Σιγίλλιον τού Πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως κατοχυρούν τήν έν Νικομήδεια τφ 1800 συστάσαν ελληνικήν σχο¬ 

λήν, τό δεύτερον επιτάφιον εις Τωάννην Δ. Άριστοκλήν υπό 11. Δ. Νικο- 

λοπούλου καί τύ τρίτον Κατάλογον των έργω / τού Ήρ. Βασιάδου. 

240. 

Φάκελλος περιέχων φύλλα χάρτου, έφ' ών διάφοροι σημειώσεις περί 
Σελτσούκων, ώς καί πέντε δελτία περιέχοντα διαφόρους σχετικάς ση¬ 

μειώσεις. 
241. 

Τετράδιον άποτελούμενον εκ φύλλων 20, άριθμηθέντων ύπ? εμού καί 
φέρον εν το έξωφύλλφ επιγραφήν «Αρχιδιάκονος Μελέτιος» καί έν τώ 
πρώτω φύλλο) «Ενταύθα σημειώνω τά γράμματα όπου έρχονται άπό τήν 
πόλιν». 

Περιέχει αντίγραφα διαφόρων επιστολών των αρχών τού δέκατου 
ενάτου αίώνος. 

242. 

Τετράδιον άποτελούμενον έκ σελίδων ήριθμημένων 16 καί φέρον επι¬ 

γραφήν «Περιγραφή τής επαρχίας Δρυϊνουπόλεως» καί υπογραφή «Έν 
Δροβιάνη τή 24 Μαίου 1905. Ν. Γ. Μυστακίδης». 
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243. | 
Φάκελλος περιέχων φΰλλον χάρτου φέρον άνωθεν επιγραφήν «’Δντί-Ι 

γραφον του υπομνήματος και εν τελεί «Έν έ'τει Σωτηρίφ φφμθ' κατά 
μήνα Μάϊον τή κζ'». Πρόκειται περί τής μετά τον θάνατον του Παρα¬ 

μυθίας Αγαπίου υποδείξεως τριών υποψηφίων προς πλήρωσιν του μητρο- 

πολιτιποΰ τούτου θρόνου. 1 

Έν τφ αΰτφ ψακέλλφ και φωτογραφικόν ύποτύπωμα του τέλους τόΰ 

υπομνήματος, 
244. 

Δυο τετράδια, ών τό πρώτον άποτελειται έκ φύλλων ήριθμημένων 09, 

τό δέ δεύτερον έκ φΰλλων ήριθμημένων 172, περιέχοντα την άρχαίαν 
ιστορίαν. Έν τέλει τοΰ δευτέρου (φ. 172β) γέγραπται «Ενταύθα πέρα- 

τοΰται ή αρχαία ιστορία». 
245. 

Δυο φάκελλοι, ών ό πρώτος περιέχει την τουρκικήν ιστορίαν (1566- 

1878) του Μυστακίδου άποτελουμένην έκ φύλλων ήριθμημένων 228, ό 

δέ δεύτερος σχετικά σημειώματα αξία προσοχής. 

Τεύχος άποτελοΰμενον έκ φΰλλων ήριθμημένων 273 καί περιέχον την 

μεσαιωνικήν ιστορίαν του Μυστακίδου (476-1453). 

247. 

Τεύχος άποτελοΰμενον έκ φΰλλων ήριθμημένων 254 και περιέχον τήν 
νεωτέραν ιστορίαν τοΰ Μυστακίδου (1453-1789). Ώς προς τό χειρόγραφον 

τούτο ώς και τό ύπ? άριθ. 246 πρβλ. έν τφ καταλόγφ των χειρογράφων 

τοΰ Μυστακίδου, τφ δημοσιευθέντι έν τφ ΙΔλ τόμφ τής Έπετηρίδος τών 

Βυζαντινών Σπουδών τό ΰπ’ αριθμόν ΙΕλ (σ. 429). 

248. 

Τετράδιον φέρον επί τοΰ εξώφυλλου επιγραφήν «Ηράκλειος». ;. ·λ·^ 

249. · · 

Τετράδιον φέρον επιγραφήν «Άπό τοΰ Ηρακλείου μέχρι είκονο- 

μαχίας». 

Φάκελλος περιέχων 5 τετράδια, ών τό πρώτον φέρει επιγραφήν «Φώ¬ 

τιος. Σχίσμα. Βούλγαροι. Ρώσσοι. Μεθόδιος. Κύριλλος», τό δεύτερον «Τραυ¬ 

λός. Θεόφιλος», τό τρίτον «Βασίλειος Μακεδών. Ρωμανός Λεκαπηνόςό 

"Ολγα» τό τέταρτον «Ν. Φωκάς μέχρι Βουλγαροκτόνου» καί τό πέμπτον 

«Λέο.)ν Γλ ’Τσαυρος. Σταυράκιος». 

("Επεται συνέχεια). 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ I. ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ 

Έπί τής προς τήν Θεσσαλίαν νευοΰσης κλιτέος τής οροσειράς τής 

Πίνδου, απέναντι περίπου τής Καρδίτσης, εΰρηται εις σημαντικόν ύψος 

(1150 μ.) καί θέσιν περίοπτον ή επ’ όνόματι τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου 

τιμώμενη Τ. Μονή Κόρώνης. 

. Παλαιότερον ή μονή εκαλείτο καί τής Κρυεράς Πηγής, ήδη όμως 

άπό τών αρχών τοΰ 18°υ αίώνος (1718) συναντώμεν αυτήν, εν τινι ση- 

μειώματι1, υπό τήν έπίκλησιν τής Κορώνης2. 

Πόθεν έλαβε τό επίθετον τούτο ή μονή δεν είναι γνωστόν. Κατά 

τον Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος κ. Ιεζεκιήλ «Κορώνα θά ώνομά- 

σθη λόγω ότι, ώς έκ τής τοποθεσίας, εις ήν κειται, επιστέφει τό ση- 

μεΐον εις ο εύρίσκεται μακρόθεν έκ τής πεδιάδος θεωμένη» 3. Καθ’ ημάς 

ή ονομασία τής Μονής θά προήλθεν έκ τίνος λησμονηθείσης παραδόσεως 

ή περιστατικού τής κτίσεως αυτής σχετικού πρΰς τό πτηνόν κορώνην 

(κουρούνα), όπερ τόσον άφθονε! έν Θεσσαλίφ. 

; Αρχιτεκτονική, Ή μονή έχει σχήμα μάλλον ακανόνιστου ορθο¬ 

γωνίου, κατά τάς πλευράς τοΰ οποίου είναι ιδρυμένα διώροφα κελλία 

μετά ξυλίνου ηλιακόΰ (εξώστου), έν τφ μέσω δέ τοΰ περιβόλου δρθοΰ- 

ται, ώς συνήθως, τό καθολικόν. Τοΰτο άποτελειται έκ τοΰ κυρίους ναοΰ 

καί τοΰ προς δυσμάς ,αΰτοΰ προσηρτημένου νάρθηκος ώς καί έξ ενός πα¬ 

ρεκκλησίου προσκεκολλημένου κατά τό ήμισυ έπί τοΰ κυρίως ναοΰ καί 
κατά τό έτερον ήμισυ έπί τής βορείου πλευράς τοΰ νάρθηκος, τιμωμένου 
δ5 εις μνήμην τοΰ τιμίου Προδρόμου. 

1 ϋβρβηβίε'χ], "Αποδημία είς τάς μονάς τών Μετεώρων, Πετροΰπολις 
1896 σ. 540. 

.^Σεραφείμ, δ Βυζάντιος αναφέρει εκκλησίαν τινά έν ”Α ρ τ η υπό τό 

έπώνυμον Κορωνησίαν (Δοκίμιον σ. 138). Πρόκειται όμως προφανώς περί παρα- 

νοήσεως ή έξελληνισμου τοΰ επιθέτου Κορακονησία, δπερ έφερεν ή έν τη όμωνύ- 

μφ χερσονησΐδι τοΰ Άμβρακικοΰ μονή της Θεοτόκου, ής ή έν Άρτη εκκλησία 

θά ήτο πιθανιότατα μετόχιον. Περί Κορακονησίου όρα καί Δ. Ζακυθηνόν, 

έν Έπετ. {Ετ. Βυζ. Σπ. 13 σ. 192 έξ. 

3 Θεολογία, 1929 σ. 32. 
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'() κυρίως ναός, έκτισμένος διά ακανόνιστου μάλλον τοιχοδομίας, εχει 
σταυροειδών έγγεγραμμένιυν μετά τρούλλου καί χορών, 

αψίδων τοποθετημένων κατ' έπέκτασιν έκατέρου τών 

εγκαρσίων σκελών του σταυρού (είκ I). 

τον τύπον των 

ήτοι τρίπλευρων 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ 
ΜΟΗΗΟ ΚΟΡ9ΗΗΟ ΚΑΤ Ον I Ο 

Είκ. 1. Κάτοψις του Καθολικού της Μονής Κοροόνης 

Ό τροΰλλος στηρίζεται έσωτερικώς επί τεσσάρων στρογγυλών κιο¬ 

νών τη μεσολαβήσει κυλινδρικών καμαρών, αιτινες διαγράφουσιν επί τής: 

στέγης τον σταυρόν, έν ω τά κατά τάς είσεχουσας γωνίας του σταυρού 

χαμηλότερα τμήματα τού ναού στεγάζονται διά σταυροθολίων. 

Εις τό τετράγοινον κεντρικόν τμήμα τού ναού είναι προς άνατολαζ: 

μέν· προσηρτημένον τό τριμερές ιερόν — καλυπτόμενον διά χαμηλότερων 

τών τού σταυρού κυλινδρικών θόλων, οίτινες καταλήγουσιν εις ημιεςα- 

ϋ 
ί1 ΜΙ . 
■ 

•Λ; Μ 

- I 
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γώνους έξεχούσας κόγχας—προς δυσμάς δέ ο νάρθηξ, δστις διαιρείται εις 
τρία διαμερίσματα δι’ εγκαρσίων τόξων βαινόντων επί ήμικιόνων. Καί 

τά μέν δυο άκρα διαμερίσματα καλύπτονται δι? εγκαρσίων καμαρών, τό 

δέ μέσον διά σταυροθολίου. 

Τό περιγραφέν σχέδιον τού ναού απαντάται κατ’ εξοχήν έν ’Άθω ή 

'Λγ. ’Όρει1, δθεν καί άθωνιτικός ή άγιορειτικός ό τύπος ουτος άποκα- 

λειται. Δημιουργηθείς κατά τον 10ον ή 11ον αιώνα, διεδόθη εντεύθεν αρ¬ 

γό τερον καί εις την λοιπήν Ελλάδα—ιδία την Μακεδονίαν3 καί την Θεσ¬ 

σαλίαν3—ως καί την Σερβίαν4 καί την Ρουμανίαν5. 

Εις τούς αρχαιότερους τών ναών τού τύπου τούτου οί στηρίζοντες 
τον τρούλλον 4 κίονες είναι πολύ πλησίον τών τοίχων τοποθετημένοι, 

έν άλλοις λόγΟις τό πλάτος τού μέσου κλιτούς (ή ή διάμετρος τού κεν¬ 

τρικού τρούλλου) είναι, έν συγκρίσει προς τό πλάτος τών πλαγίων κλι¬ 

τών, πολύ μέγα, προς, δέ τούτφ τά κατά τάς γωνίας τού σταυρού μικρά 

διαμερίσματα καλύπτονται διά σφαιρικών θόλων (ασπίδων) έν ω εις τούς 

μεταγενεστέρους ναούς ή εΐρημένη αναλογία πλάτους κλιτών αποβαίνει 
μικρότερα, τά δέ τετράγωνα γωνιαία τμήματα καλύπτονται διά σταυρο¬ 

θολίων. Εις τούτον τον μεταγενέστερον τύπον υπάγεται καί τό καθολι¬ 

κόν τής Μ. Κορώνης, δπερ, κατά την κτιτορικήν επιγραφήν, ανάγεται εις 

τον 16ο ν αιώνα. Σημειωτέο ν δ’δτι τό καθολικόν τής Μ. Κορώνης διαφέ¬ 

ρει μέν τών άγιορειτικών κατά την διάταξιν τού νάρθηκος, δστις είναι 

άστυλος, πλησιάζει δμως εκείνα, διότι έχει 6 νάρθηξ του πλάτος μεγαλΰ- 

τερον τού συνήθους, φέρει δέ καί ήμικίονας προσκεκολλημένους επί τών 

τοίχων, τοποθετημένους δ? εκεί, ένθα εις τινας βυζαντινούς ναούς συν¬ 

αντώ μεν ολοκλήρους κίονας ώς π.χ. έν Νέφ Μονή Χίου καί 'Αγ. Ιωάννη 

Θεολόγφ τού Υμηττού6. 

Κοινόν τέλος προς τούς άγιορειτικούς ναούς χαρακτηριστικόν πα¬ 

ρουσιάζει τό καθολικόν τής Μ. Κορώνης τό κατά τήν ΒΔ. γωνίαν προσκε- 

1 Πβλ. τάς κατόψεις τών άγειοριτικών Μονών : Βατοπεδίου, Χελανδαρίου, 

Διονυσίου, ’Ιβήρων, Ξενοφώντος, Κουτλουμουσίου παρά Ο. Β ά 1 8, ΝοΙΐΙα άβερτε 
ατίπίεοΐατα δίαηΐυΐαί ιτηιηΐε, ΒαοατοδΙί 1»13. σ. 42 καί 46, 

2 Θεσσαλονίκη, (Προφήτης Ήλίας, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Α' σ. 179 είκ. 2). 

8 Μετέωρα (Μ. Μεταμορφώσεως, Μ. Βαρλαάμ κλπ.) Μ. Άντινίτσης, Μ. 3Α- 

γάθωνος. 
4 Μ ί I I 6 I, Ι/απείβη 3.Π δετύε, Ρατίε. 1919 είκ. 142, 175, 183, 209. 

ο Ο 1ι ΐ 1ε α Β π ά ε 5 I ί, Βνοΐαΐίίΐ δ,ιΊιϊΙεοΙΐΐηί ίη ΜιαηΙεηίε. εί ίη ΟΚεηίει 1933 

σποράδην. 

ό Α. Ο γ 1 ι π 1 ο 3, Μοηητηεηΐε 5)'Ζ3.ηί:ΐη5 άε ΟΚίθ3 1930 πίν. 10. 

6 Α. Όρλάνδου, Εύρετήριον μεσ. μνημείων £Υμηττού κλπ, σ. 168 

είκ. 227. 



Αν. Όρλάνδου 

κολλημένου παρεκκλήσι ον, ό.τ,ερ συναντώηιεν εις την αυτήν ακριβώς θέ 
σιν εις τάς μονάς: νονυσί,ου, Γρηγορίου, Κουτλουμουσίον κλπ. ώς κα 

εις τάς μονάς ’Αν ηνίτση; και ’ Αγά άτονος. Είναι, δέ το παρεκκλήσιοι 
τούτο ναύδριον μονόκλιτου συγκοινωνούν διά π λ αγίας Ουράς προς τοι 

νάρθηκα τού ναού καλυπτόμενου δε. διά σφαιρικού θολού. ΤΙ άτίσις τοι 

όικοςείναι μεταγενέστερα, τής τού ναού διότι, όταν προσετέθη, πάρεση 
ανάγκη φράξεως τού κ ιτα τήν βόρειον πλευράν τού νάρθηκος ύπαρχον 
το; παραθύρου. 

Αί τοίχογραφίαι. Ο τε ναός και τό παρεκκλησίου κοσμούνται διά = 

τοιχίίγραφίών Λρίστης άγιορειτικής τεχνοτροπίας, περί ιόν θά είπιομεν · 

έν έκτάσει όταν θά έχωμεν διαθεσίμους φωτογραφικός αυτών άπεικο- 

Είκ. 2. Στηθάρια, αγίων έκ τοΰ καθολικού. 

νί.σεις. Προς το παρόν άοκουμεθα νά παραθέσωμεν, δείγματος χάριν, τάς 

εικόνας δυο'άγάον εν στηθαρίοις, ε'£ ών εμ(μαίνεται ή πλήρης έκφράσεως 
και ζωής άπόδοσις τών μορφών κατά τον κρητι,κόν λεγόμενον τρόπον. 

Παρέχομεν δ’ επίσης ενταύθα καί τάς εικόνας τών κτι,τόριον τού τε ναού 

καί τού παρεκκλησίου, Έκ τούτων ό πρώτος είκονιζεται ολόσωμος αρι¬ 

στερά το> εις τον ναόν εισερχόμενη), έστραμμένος προς τον θεατήν κατά 

τά ορία τέταρτα καί κρατών δι’ άμφοτέρων τών χειρών υμοίοηια τής εκ¬ 

κλησίας εικονιζομένη; μέ τον χαρακτηριστικόν υψηλόν τοονλλον. *() άνήρ 
εχων μακράν κόμην καί γένειον φέρει τρουλλίοτόν κάλυμμα επί τής 

κεφαλής, είναι δ’ ενδεδυμένος ποδήρες σκοτεινόχρουν καφτάνιον κομ- 

βοΰμενον εμπρός, τεθειμένου δ’ ύπεράνω κυανού χειριδωτού καμισίοαψ 

Τό όνομα τού κτίτορος μανθάνομεν εκ τής άνωθεν γεγραμμένης επιγρας; 

φής: *Ανόρέας Μποννος καί νέος κτήτωρ της αγίας μωνής ταντης. 
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Κάτωθεν δέ τής εΐκόνος εύρηται ή έξης έμμετρος εις επικόν ύφος 
συντεταγμένη επιγραφή: 

(Διαστάσεις: 0.58x0.63 ΰψ, γραμμ. 

0.026 μ.) 

Και ευθύς υποκάτω ή έξης δευτέρα 
επιγραφή : 

Τέρμα πλοναίον ίδρώτος Δανιήλ άζενκτον 

ναός ο δ3 άχράντου κτήσατυ Παναγίης 

συν δαπάναιβί πλείσταος ενγενέος κο- 

μόωντος 
Ανδρέον εντραφέος πλήϋεσιν ενπραγίης 
Έπτακισχιλίφ ένενηκοοτφ ττέμπτψ έτει 

Αύγούοτοιο ενην καί νέαν Ιαταμένου. 

Έκ τών ανωτέρω επιγραφών διδα- 

σκόμεθα : 1) ότι «νέος κτήτωρ» τής μο¬ 

νής, ήτοι ό δαπανήσας διά τήν τοιχογρά- 

Είκ. 3. Είκών τοΰ κτίτορος φησιν τού καθολικού αυτής εγένετο ό 
Άνδρέαυ Μπούνου. (1587). Άνδρέας Μποϋνος. 

2) "Οτι ό εκτελέσας τήν άγιογράφη- 

σιν ήτο ό μοναχός (άζυγος, άζευκτος) Δανιήλ. Τούτον ό Γιαννόπονλος 

(Έπετηρίς Φιλολ. Συλλ. Παρν. I (1934) σ. 269) υπολαμβάνει ώς επίσκο¬ 

πον καί παρεμβάλλει μεταξύ τού Ίωάσαφ Β' (1581) καί Τωάσαφ Γ' 
(1590 καί 1593). Άφαιρουμένου λοιπόν αυτού ό Τωάσαφ Γ' πρέπει νά 

ταυτισθή προς τον Τωάσαφ Βλ 

3) "Οτι ή άγιογράψησις σννετελεσθη κατ’ Αύγουστον τού έτους 
7395 από κτίσεως κόσμου ήτοι τω 1587 από Χριστού Γεννήσεως. Ό 
ναός επομένως θά εκτίσθη πιθανώς κατά τά μέσα τού 16ου αιώνος. 

Αί άνοοτέρω έπιγραφαί είναι παλαιόθεν γνο)σταί. Πρώτοι εδημοσίευ- 

ή Προς τον οόν, ώ Δέσποινα, νβϋσον ικέτην 
δλοψύχως κλίνοντα νον τον αυχένα 

ρύπον δέ φιλοϋντα ψυχής σμήχειν άγαν 

φάσκω πινντόν τοντονι τον Άνδρέαν 
νπ3 ονδενός πάντων δς, ήσης ισχνός 
ρωσϋ'είς στολίσαι τον ναόν σον τόνδ3 όλον 

ίδρίος άζνγον Δανιήλον χεροΐν 

όλβίζεται μέν υπό τών ευ είδότων 

σώζοι δέ Σωτήρ τους βιοϋντας έμφόβως. 



σαν αντάς οί Ηοα/,ον και ΌαιπηεΙ τώ ! ^7(51, μετ’ αυτόν: δ’6 Νικ, 

Γιαννοπουλος2 καί εσχάτως ύ σεβ. μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Ιεζε¬ 

κιήλ δ, ά πό ιής άναγνώσεοίς ιού οποίου διαφέρει ή ήμετέρα κατά τάς 
διά παχύτερων γραμ μ ά το) ν αφιειουμενα: λέξεις, αίτινες η όλοσχερώς πα- 

ρελείφθησαν ή άλλα); υπό αυτών άνεγνιόσίΙ ησα \\ 

Είκ, 4. Είκών του κτίτορος τοΰ παρεκκλησίου Άπαστολάκη (17Β5). 

Ή είκών τον έτερον κτίτορυ:, ήτοι του δαπανήσαντος διά την άγιο- 

γράψησιν τον παρεκκλησίου είώίσκεται εν τώ ναΰδρίω τούτο). Εΐκονίζε- 

πα δε καί αυτό; ολόσωμο: και έστραμμένος προ; τον θεατήν κατά τά 

1 Μίδδίοη 3,ι*οΙΐ€θΙο^ΐμΐϊ6 άο Μαοόάοϊηβ, ΡαΗδ 1870 σ 

2 Έπετηρίς Παρνασσού ς’ 129 καί Γ 269. 

3 Θεολογία. 1929 σ> 35. 
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3/4. Μακρόκομος επίσης καί γενειοφόρος την μέν δεξιάν χειρα φέρει 

προ τοΰ στήθους εις σημειον εΰλαβοΰς ευχαριστίας, διά δέ τής άριστεράς 

κρατεί πλαισιωμένην εικόνα τοΰ τίμιου Προδρόμου εικονιζομενου έν προ¬ 

τομή. Παρά την κεφαλήν τοΰ άνδρός εύρίσκεται ή επιγραφή : 

Νέος κτήτωρ έκ χωρίου Βρανιανών Άποστο¬ 

λάκη. *Έτει άπό Χρίστον αψλε'- (=1735). 

Ενδιαφέρουσα είναι ή ενδυμασία τοΰ κτίτορος, δστις έσωτερικώς 

μέν είναι περιβεβλημένος ποδήρες κεντητόν αντερί μετά ζώνης, εξωτε¬ 

ρικούς δέ ποδήρες επίσης έπανωφόριον χειριδωτόν έρυάροΰ χρώματος 

μετά μελαίνης παρυφής έκ γοΰνης. Τοιαΰτα επανωφόρια συνηθίζοντο 

ήδη καί κατά τους προ τής άλώσεως αιώνας, ώς διδασκόμεθα ού μό- 

μόνον έκ των τοιχογραφιών1 άλλα καί έκ συμβολαίου τοΰ IX ή ΙΕ' 

αιώνας άναφέροντος «επανωφόρια δ', το εν σκαλονράτον μετά ζώνης άλω- 

πεΐκης» 3. "Ομοια δ’ επανωφόρια εφερον συχνά επί τουρκοκρατίας καί 
σήμερον ακόμη έν Ήπείρψ καί Μακεδονία άνδρες τε καί γυναίκες3. 

Έν τφ παρεκκλήσια) είκονίζονται καί οι εξής μεγάλοι τοπικοί άγιοι 

καί μάρτυρες ήτοι: 

ί) Σεραφείμ αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίον. Ούτος διετέ- 

λεσεν κατ’ άρχάς ηγούμενος τής Μ. Κορώνης, περί τά τέλη τοΰ 16°ν αί- 

ώνος, γενόμενος δ’ είτα αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχα)ρίου άπηγ- 

χονίσΰ'η υπό των Τούρκων κατά τον επί Διονυσίου τοΰ Σκυλοσόφου γε- 

νόμενον διωγμόν, έφ’ φ καί ετιμήθη υπό τής εκκλησίας ως ίερομάρτυς 

άγιος, τής μνήμης αΰτοΰ εορταζόμενης τή 4η Δεκεμβρίου. Ή θαυματουρ¬ 

γός αΰτοΰ κάρα άπόκειται έν τή Μ. Κορώνης. 

2) *0 άγ. Βησσαρίων επίσκοπος Ααρίσσης 

3) Ό άγ. Διονύσιος 6 τον 3Ολυμπον ορούς έκ χωρίου Σκλάτηνας. 

4) ’Ό άγ. Χαράλαμπος ό Χαριτοβλήτης. 

5) Ό άγ. Δαμιανός νέος δσιομάρτνς των χωρίων Καρίτζας των Ά- 

γράφων 5. 

6) Ό άγ. Μιχαήλ έκ χωρίου Γρανίτσας των Άγραφων. 

1 Καστοριάς "Αγίων Ανάργυρων *0 ρ λ ά ν δ ο ς, Άρχειον των Βυζαντ. 

Μμημ. τής Ελλάδος τόμος Δ' α. 54 είκ. 81. 

2 Μ. Γ ε δ ε ώ ν. Βγζαπίίπίδοΐιβ ΖοίΐδοΙίΓ. V 1896, 114. 

5 Πβλ. Ά γ γ. Χατξημιχάλ η, Έλλ. λαϊκή τέχνη, Άΰήναι 1931 σελ. 

44 είκ. 31. 

4 ' Ορα Ν. Λ. Β έ η ν έν Β>7ζ.-Νβιι§Γ. ΙαΙιτΙίϋοΙίθΓ τ. IV σελ. 351 έ. 
5 "Ορα περί αΰτοΰ Δ ο υ κ ά κ η ν, Συναξαριστήν μηνός Φεβρουάριου καί 

εσχάτως Μητροπολίτην Ί ε ζ ε κ ι ή λ, Θεσσαλικά Χρονικά τ. Δ' (1934). 
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■ 

■ 
ΑΙ έπιγραφαί. Χαρακτηοιστικαί τής προς την καλλιτεχνικήν αξίαν 

των τοιχογραφιών του καθολικού έκτιμήσεως και τής προσοχής, ήν κατέ- 

φαλλόν οι παλαιοί μοναχοί τής Μ. Κορώνης προς διαφύλαξιν αυτών άπό 
πάσης βλάβης η επισκευής νεοιτέροιν ζωγράφοιν είναι και αί εξής δύο 
έπιγραφαί γεγραιι.μ έναι δι’ έπισεουρμένης γραφής ή μ.έν πρώτη έν τώ ί,ε- 

ρώ, ή δε δεύτερα επί τού τοιχώματος τού καθολικού. 

Ιδού πώς έχει το κείμενον αυτών, νΟν το πρώτον δημοσιευόμενον 

Τ Επιφάνεια τον άγιον άηγ/ερίως τον πανιερωτάτον άγιον Μητρο¬ 

πολίτου Λωάοαφ Λαρι'/ιοης1 2 * 4 και τον θεοφιλεοτάτον άγιον επ/ισκο/πον 

Κνρίον Λαυρέντιου Καπυύας και Φαναριού. "Οστις ιών ζωγράφων νλίίειν 

ακιάσαι πρώοοπα και. .... ηδι καλώς* ήδέα μήτε αλιιγαι 

χάρταν και καπνιστήν και βάλη επάνω εις πρωτοπον έχομε τον άφορεσμέ- 

νον και άσνγχόρετον και μετά θάνατον άλντον καί η μερης αυτού μετά 

τον ' Ιούδα αμήν. 

(Το μήκο: τή; έπιγρ. ταύτης είναι [.05, το δε υι|·. των γρ. 0.05). 

Ί1 δέ δεύτερα επιγραφή αναφερομενη εις τον τρόπον καθαρισμού 

των αγιογραφιών καί εις άλλα.; προφυλάξεις εχει (ύς εξής: 

Τ Άγιε καϋηγούιιενε συν τώ άγίω έίρημ.ερίω οί ίπτιαοόμενοι εν τώ 

άγιοι καί πα νοεπτφ ναώ τον το, γινώσκετε πως διορ ί θόνιυ το. 

...... κληοιαοεονς, πώς τί μαζεύω κυ τί ίστορΐ: Εις μακρο ξνλο άς 

δίνουν άλονπούς νορά * καί άς τννάζονν τον κονιορτον καί τα άννφαντο- 

πάνια'1 με σκούπα καλαμιού καί όταν σκονπήζετε δίχως νερό ψνλάγεσθε \ 

καί άς | τηνάαετε κάθε Σάββατον' οντω ποιηται εν π.αντί καιρώ ώς λέγο- 

μεν' ίνα στέκη η ιστορία1 εις εν πρώςοπον καί άν τύχη κα \ θαοά καί 

βονληθήτε αλλαξαι τη γιαλιά .... λης όταν εύγάλη 5 τεχνίτης το ένα γιαλη 

τον παραθυριού εν τούτη τη ώρα με μία καρπέτα \ άς κλείσονν το παρα- 

θνριν νά μην έμπη ό άεϊρ η ν πήρα τον ήλιον έουι/Ιεν οπον καί άν είσέβη 

6 ήλιος.. . άλλαξε την οψιν ή ιστορία καί ' οστις) Ίθ(ε)τήση την 

εξαμηνία τού άγιου ναού τούτον καί δεν ποιήση ώ λ ε γομεν νά εχη την θ[ε- 

οτό/κον αυτήν αντί δικόν διά τό τής γνώμης ανιόν γεγον αίνε θέλημα καί δ 

έξοδος τον άγιον ναού μέλη φθαρθή. 

1 Ό μητροπολίτης οΰτος άρχιεράτευσεν από 1581 μέχρι τού 1593. "Ορί* Ν. 

Γιαννοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας εν Έπετηρίδι Φιλολ. 

Συλλ. Παρνασσού ετ. I (1934), σελ. 270 και οσα σχετικούς άνωτέεω είπομεν, 

2 Ούραν άλόύτεκος. 

8 Τούς ιστούς των αραχνών. 

4 Ή εικονογραφία. 
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Παραθέτομεν εν τελεί καί κατάλογον βιβλίων χειρογράφων καί εν¬ 

τύπων παλαιάς έκδόσεως, δσα ύπήρχον είσέτι καθ? δν χρόνον επεσκέ- 

φθημεν την μονήν, ήτοι επί ήγουμενείας τού επειτα σεβασμιωτάτου μη¬ 

τροπολίτου Κορινθίας Κυρίου Δαμασκηνού. 

Είκ. 5. Έπίτιτλον έκ χειρογράφου τής Μ, Κορώνης. 

Περι ττόν βιβλίων τούτων υπάρχει καί σημείωμα τού 1718 δημοσιευ- 

θέν υπό Ούσπένσκη 1 καί εχον ως έξης: 

Τα. εν τή ιερά Μονή Κορώνης (βιβλία) καί ολίγα πάνν εισί και ον 

χρεία τούτων ουδέ μνεία γίνεται το παράπαν». 

Α' ΚΕΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ 

Χειρόγραφα και έντυπα. 

1) Μηναιον Σεπτεμβρίου ετ. 1525 έκδ. Ένετίας «παρά Φραγκίσκο» τών 

Γουλιανών άναλώμασι καί διορθώσει κυρού Εμμανουήλ τού Γλεω- 

ζωνίου. 

2) Ίωάννον τον Γραμματικόν εις τά ύστερα αναλυτικά ’Αριστοτέλους 

υπόμνημα, ’Ανωνύμου είς τά αυτά. Ευστρατίου εις τά αυτά, νοηο- 

ΐϋδ 1534. 

3) Μηναιον χειρόγραφον τού 1548. 

4) Τυπικόν τής εκκλησιαστικής ακολουθίας 1 τής έν 'Ιεροσολύμοις Άφ. 

Λαύρας τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Σάββα. ’Έντυπον 
1555. 

5) Μηναιον Σεπτεμβρίου. Ένετίησιν 1567 «Τό παρόν μηναιον έτυπώ- 

θη έν Βενετίαις νεωστί μετ’ έπιμελείας Γρηγορίουτού Μαλαξού, αι¬ 

τήσει κυρίου Ιακώβου τού Αεογκίνου ετει τφ από τής ένσάρκου 

1 Αποδημία είς τάς μονάς τών Μετεώρων, ΙΙετρούπολις 1896 σ. 540. 
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οικονομίας τού κυρίου και Θεού καί Σωτήρος ημών Ιύ Χύ αφξζ'. 

(=1567) 

6) Μηναΐον Νοεμβρίου έντυπον. Ένετίησιν 1567. 

7) Μηναΐον ’ Ιουλίου. Έν οικία Ιππολύτου Βαλόβιδος άναλώμασι τού 

αυτού καί επιδιορθώσει κάμού Ίωάννου ίερέως Ναθαναήλου. Έτει 

τφ από τής ένσάρκου οικονομίας αφξη'. (1568). 

8) Μηναΐον Μαΐον. νεηεΗίδ ΜΠΕΧΥΠΙ (—1568). Τό παρόν μηναΐον 

Ιτυπώθη Ένετίησιν έν μέν οικία κυρίου Ιππολύτου Βαλόβιδος άνα- 

λώμασι τοις αυτού, δεξιότητι δέ καί επιδιορθώσει κάμού Ίωάννου 

Ιερέως τού Ναθαναήλου, ετει τφ από τής ένσάρκου οικονομίας τού 
Κύ ήμα>ν Ιύ Χύ, αφξη' Μαΐου 10. (=1568). 

9) Βιβλίον Μαρτίου μηνός. Έντυπον 1569. 

10) Παρακλητική έντυπος. Ένετίησι παρά Τζανέτω 1570. 

11) Ενχολόγιον. Έντυπον Ένετίαις 1570. Σχημ 80ν φύλλα 305. 

12) Ενχολόγιον. ’Έντυπον Ένετίαις 1571. 

13) "Απόστολος χειρήγραφον. ΙΙρό τού 1578 σχ. 4ον. 

14) Βιβλίαν τον "Απριλλίον μηνός 1587. «Έτυπο'ίθη έν Ένετίαις παρά 
των κληρονόμων Χριστόφορου τού Τζανέτου άναλώμασι μέν τοις 

αυτού έπιμελείςι δέ διορθωθέν παρά τού έν ίερεύσιν Γεωργίου βλα¬ 

στού Κρητός τού επονομαζόμενου Πουνιαλέτου. Έτει από τής έν¬ 

σάρκου οικονομίας τού κύ ήμών ίύ Χύ αφπη' (=1588). 

15) Χειρόγραφον εγκυκλοπαιδικόν έτους ζκθ' (=1589). 

16) Πεντηκοστάριον. Ένετίησιν. Παρά Πέτρου υιού τού ποταί Χριστό¬ 

φορου τού Τζανέτου αφΊα' (=1591). 

17) Μηναΐον Νοεμβρίου. Ένετίησιν αχθ' (=1609). Παρά Άντωνίφ Πι- 

νέλλφ καί παρά Θεοφάνους ιερομόναχου τού Ξενακίου έπιμελώς 

διορθωθέν. 

18) Εναγγέλιον. Τΰποις 9Αντωνίου ΙΤινέλλοι. Τό πάλαι παρ’ Έμμανουή- 

λου Γλυζωνίου. Ένετίησι 1606. 

19) Μηναΐον 3Οκτωβρίου. «Τυπωθέν παρά Άντωνίφ τφ ΙΙινέλλο) καί 
παρά Θεοφάνους Τερομονάχου τού Ξενακίου έπιμελώς διορθωθέν 

Ένετίησιν 1610. 

20) θησαυρός τής 3Εγκυκλοπαίδειας υπό Γερασίμου Βλάχου τού Κρη~ 

τός. 1659. 

21) Ψαλτήριον χειρόγραφον. Σχήμα 8ον μετά τό 1673. 
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22) Τού μακαρίτου Μελετίου Σνρίγγόν κατά των καλβινικών κεφαλαίων 

καί ερωτήσεων Κυρίλλου τού Λουκάρεως καί Αοσιϋέον πατριάρχου 
Ιεροσολύμων έγχειρίδιον κατά τής φρενοβλαβίας τυπωθέντα διά 

δαπάνης καί επιτροπής τού πανεκλαμπροτάτου ευσεβέστατου τε καί 

γαληνοτάτου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας κυρ. 

κυρ. Ίωάννου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βοεβόδα. Επιμέλεια δέ 

καί διορθώσει λογιωτάτου νοταρίου τής μεγάλης Εκκλησίας κυρίου 

Μιχαήλ Μάκρη τού έξ Ίωαννίνων έν τή περιφήμφ πόλει Μπουκου- 

ρέστη τής Ούγγροβλαχίας. Έν έτει σωτηρίω ,αχΊ' (=1690) κατά 

μήνα Σεπτέμβριον». Σελίδες 93. 

23) Τα Πρακτικό, τής οικουμενικής τρίτης συνόδου τής έν 3Εφέσφ. Εχ 
1γρο§τ3,ρ1ΐ0ΐο Πΐ6Γθπγηιί Οοπππβΐίηί ΟΙ ΊΙΧ30Ι (=1691). 

24) 3Ανωνύμου κατά Λατίνων. Ίωάννου διακόνου τον Ευγενικόν. Λόγος 
αντιρρητικός τού βλάσφημου καί ψευδούς δρου τού έν Φλωρεντία 

συντεθέντος κατά την πρύς Λατίνους σύνοδον, 

25) Μεγαλννάρια τής Κοιμήσεως Εμμανουήλ τού μεγάλου Ρήτορος1 

1700. Σχ. 80λ' μικρόν). 

26) θεοφνλάκτον. Ερμηνεία εις τό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. "Έντυ¬ 

πος 1712. 

27) Κατάλογος ονομάτων των εν τή προ θέσει άναφερο μενών διαφόρων 

χωρίων Ευρυτανίας. Σχήμα 80Λ'προ τού 1729, 

28) Κανόνες ψαλλόμενοι τή Παρασκευή εσπέρας εις τά κόλλυβα των 

κτητόρων. Χ/φον. (ΓΙρό τού 1739). 

29) Μηναΐον μηνός Μαρτίου. Χειρόγραφον, (μετά τό 1 745). 

30) 30κτό) βιβλία φυσικής άκροάσεως. Χειρόγραφον 1750. 

31) Μηναΐον Αύγουστον. Ένετίησιν 1755. "Έντυπον, 

32) Φιλοσοφία.. Έντυπον. Λειψία 1766. 

33) Πεντηκοστάριον. "Έντυπον. Ένετίησιν 1777, Τυπογραφ. Απίοιπ Βογ- 

ίοΐί. 

34) * Ακολονϋΐο. Ίερομάρτυρος Βασιλείου> Επισκόπου Άγκυρας τού θαυ¬ 

ματουργού. Χειρόγραφον. 1786. 

35) Θεοτοκάριον. "Έντυπον. Ένετίησιν 1796. 

36) 3Επιτομή των προφητανακτοδαβιδικών ψαλμών. Απάνθισμα. Έκ- 

1 Πρόκειται περί του Εμμανουήλ Ξανθού ή Ξ άνθινου (Κ. Σ ά θ α, Νεοελ- 

λην. Φιλολογία. Άθήναι 1868 σ. 415). 
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δοσις Πατριάρχου Κ/πόλεως Νεοφύτου. Τυπογρ. Πατριαρχ. Κ/πό- 

λεως 1799. 

37) Σειράς Κ. Μ. Κούμα. Βιέννη 1807. ’Έντυπον. 

38) Εύαγγέλιον Ρωοσικόν. Ιίετρούπολις 1817. 

39) Παρακλητική. Ένετίησιν παρά Νικολάω 1 λυκεΐ τώ ές Ίωαννίνων 

1819. 

IV ΛΧΡΟΝΙΣΤΛ 

} Χειρόγραφα 

1) Πράξεις Αποστόλων. 

2) Λειτουργικόν βιβλίον μετά μικρογραφιών. 

3) Διήγησις ωφέλιμος έκ τής βίβλου τής καλούμενης μέμσας, φριχτή 

καί παράδοξος περί αναξίων ιερέων Σχ. 4ον. 

4) Ψαλμοί Σχ. 16ογ. 

5) 'Ωρολόγιον Σχ. 4°ν. 

6) Λειτουργική Σχ. 40ν. 

7) Φυσική. 

8) Όμιλία τού μακαρίτου Άμφιλοχίου προέδρου Ίκονίου. Σχ. 8ον, 

9) Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης παρεκβολαί εις την Όμη¬ 

ρου Ίλιάδα. · 

10) 2 Τετραευάγγελα. 

11) Κανών τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Σχ. 16ον. 

12) Όμιλίαι. 
13) Άκολουθίαι. 

1.4) Βοτανική. 

15) Διακονικόν. 

16) Διηγήσεις καί λόγοι. 
17) Γνωμικά και παροιμίαι μετά τού Λ τής Ίλιάδος. 

II “Εντυπα· 

1) Εύαγγέλιον. "Εκδ. Βενετίας παρά Ίωάννου τού Μπράντου άναλώμα* 

οιν αυτού. Επιμελείς καί επιδιορθώσει Γρηγορίου τού Μαλαξού. 

2) Εύχολόγιον. 

3) Μηναία : Ιανουάριου, Ιουνίου κλπ. 

4) Απόστολος. 

5) Γραμματική Ελληνική καί Λατινική. 

6) Παρακλητική. 
ΑΝ. Κ. ΟΡΛΛΝΔΟΣ 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! 

8ο*>Ιιιβ ΑηίοηιαάΕ, ΡΙαεε άβ Ια Πίακ^ιβ άαη8 Ια ίναάίίιοη άβ$ ΙείίΓβ8 

θΓ£εριΐ65, Ιβιάβη 1939. Σελίδες XVII367. 

Εις τον εκτάκτως καλλιτεχνικώς τετυπωμένον τόμον τούτον ή καί 

έκ τού εις τό εύαγγέλιον τού Λουκά φιλολογικού υπομνήματος αυτής 

γνωστή συγγραφεύς καί καθηγήτρια τού εν Εείάοη Πανεπιστημίου Δίς 
Σοφία Άντωνιάδου προτίθεται τούτο μεν να καταστηση οίκειότερον, 

ίδίρ: εις τούς εν τή Δύσει, τον λειτουργικόν πλούτον τής ορθοδόξου Ανα¬ 

τολής, τούτο δέ νά καταδείξη την φιλολογικήν αξίαν των ορθοδόξων 
λειτουργιών καί νά παρουσίαση την θέσιν, ήν κατέλαβεν εις την παρα- 

δοσιν των Ελληνικών γραμμάτων ή άχρι τού νυν εν χρήσει ούσα λει¬ 

τουργία τού Βυζαντινού τύπου. 

Όποιαν σοβαρότητα εμφανίζει ό συγγραφικός ούτος σκοπός κατ’ 

άμφοτέρας αυτού τάς όψεις ταύτας, αντιλαμβάνεται τις, όταν λάβη ύπ’ 

όψιν, άφ’ ενός μέν τό ενδιαφέρον, μεθ’ ού ή εν Αγγλία το πρώτον, από 
δέ των αρχών τού αίώνός μας καί έν τή Δυτική εκκλησία έκδηλωθεισα 

σοβαρωτάτη λειτουργική κίνησις, η εσχάτως εν Βελγιω και εν τή Δυτική 

Γερμανία έγκαταστήσασα τά κέντρα αυτής, εστράφη προς σπουδήν των 

λειτουργιών τής Ανατολής, άφ} ετέρου δέ την έλλειψιν καί παρ ημιν 

τοΐς "Ελλησι συγγραφής, έν ή νά έξετάζηται φιλολογικώς ή Λειτουργία 
μας. Ύπό την τελευταίαν ταύτην εποψιν τό τμήμα τής περί ής ό λό- .. 

γος συγγραφής, τό άναορερόμενον εις το λεξιλογιον και το ύφος τών 
λειτουργιών, παρουσιάζον άξιόλογον πρωτοτυπίαν εινε προωρισμένον να 

κίνηση ιδιαιτέρως τό ενδιαφέρον παντός 'Έλληνος λογίου και αποτελεί, 

καθ’ ημάς, τό έκλεκτότερον μέρος τής όλης συγγραφής. 

Διαιρούμενη αύτη εις τρία μέρη παρουσιάζει την επομενην διαταξιν. 

Μετά την εισαγωγήν, ακολουθεί έν τφ πρώτη) μερει (σ. 1 86) γενική τις 

σπουδή τού κειμένου. ΙΙρός τούτο προτάσσεται έν τφ Έλληνικφ πρωτο- 

τύπφ καί έν Γαλλική μεταφράσει (έν τή όποίρ:, ώςή συγγραφεύς σημειοι 

(σελ. IX), κατεβλήθη προσπάθεια, ινα εινε αύτη κατά τό δυνατόν 

κατά γράμμα, χωρίς όμως καί νά έκβιάζηται ή Γαλλική γλώσσα) ή Διά- 

ταξις τής λειτουργίας τού Χρυσοστόμου. Και κάτωθεν μέν τού κειμένου 

ευρίσκει τις τάς παραπομπάς τών έν τή Λειτουργία υπαρχόντων βιβλι- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥ2. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ' 
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κών χωρίων, ένι αχόν δέ καί παρατηρήσεις γαλλιστί, άναφερομένας ε!ς τήν 

κριτικήν του κειμένου. Κάτωθι τής Γαλλικής μεταφράσεως ευρίσκει επί¬ 

σης σημειώσεις επεξηγηματικά; διαφόρων όρων λειτουργικών, αγνώστων 
εις τον μή Έλληνα αναγνώστην. Ακολούθως ή συγγραφεύς ποιείται 
ιδιαίτερον λόγον περί των εκ τής Βίβλου χαιρίων, των άπαντώντων έν τή 

Λειτουργία του Χρυσοστόμου, έν έτέρφ δέ κεφαλαίω εξετάζει τήν έξάρ- 

τησιν τής λειτουργίας τού Χρυσοστόμου έκ των παλαιοτέρων λειτουρ¬ 

γιών, έκάστης τών όποίιον έν γενικαις γραμμαις εκθέτει τον χαρακτήρα 

Εις τό δεύτερον μέρος (σελ. 87 —137), άποτελουμενον έκ δυο κεφα¬ 

λαίων εξετάζεται τό λεξιλόγιον καί τό ύφος τών Λειτουργιών. Εις δέ τό 
τρίτον μέρος (σελ. 138—250), τό τιτλοφορούμε νον Κα Εΐίατ^ίο ££ ]α 

Βοοίόίό, παρατίθενται γνώμαι καί μαρτυρίαι περί τής Λειτουργίας έκ 

παλαιοτέρων καί έκ Βυζαντινών συγγραφέων γίνεται δέ λόγος ακολού¬ 

θως περί τής Λειτουργίας έν τή δημουδει Ελληνική γραμματεία καί λαο¬ 

γ ραφίρ. Τέλος έν παραρτήματι παρατίθενται καί αυτά τα κείμενα, ήτοι 

αί λειτουργίαι 1) τών Άποστ ολικών Διαταγών* 2) τού Ιακώβου του άδελ- 

φοθέου* 3) τού εύαγγελιστού Μάρκου καί 4) τού Μ. Βασιλείου. 

Τοιούτον έν γενικαις γραμμαις τό περιεχόμενον τής περί ής 6 λόγος 

συγγραφής. "Οσον αφορά εις τά επί μέρους θά ήδυνάμεθα νά έξάρωμεν 
ή καί νά παρατηρήσωμεν τά επόμενα: 

Η πορεία τής εξελίξεως τών λειτουργιών. 

Λίαν όρθώς τονίζει ή συγγραφεύς τήν αύστηράν ενότητα, ύψ’ ής 

χαρακτηρίζεται ή ορθόδοξος Βυζαντινή λειτουργία, καί εύστόχως σημειοί, 

ότι αί έκάστοτε γενόμεναι εις αυτήν προσθήκαι, οΐα ή τού Χερουβικοϋ, 

παρεισηχθησαν τόσον καταλλήλως, ώστε ή λειτουργία αύτη, καί παρά 

ταύτας, νά παρουσιάζηται ούχί ως άθροισμα τεμαχίων ετερογενών, άλλ’ 

ώς καλλιτεχνική καί φιλολογική σύλληψις (σελ. XIII). Αί παρεισαγωγαί 
έν τούτοις αΰται δέν άποτελοΰσιν επαρκή άπύδειξιν, δυναμέ.νην νά στή¬ 

ριξή τό συμπέρασμα, καθ’ δ ή λειτουργία δέον νά θεουρήται μάλλον 

ώς προϊόν τής μακροχρονίου συνεργασίας ολοκλήρου ενός λαού, έξ ής 
προήλθεν ιερά τις εποποιία, πλούσια εις δραματικά στοιχεία. Βε¬ 

βαίως δέν δΰναταί τις νά άρνηθή, ότι καί ή λειτουργία ύπόκειιαι άνα- 

ποδράστως είς έξέλιξίν τι να, καθ' ήν παλαιότερα μέν στοιχεία βαθμηδόν 

ατροφούσι, νέα δέ στοιχεία, δειλώς κατ' άρχάς παρεμβαλλόμενα, μονι¬ 

μοποιούνται καί υπερισχύουσιν.’Αλλ’ ή έξέλιξις αύτη έν τή λατρεία χωρει 

διά βήματος σχεδόν σημειωτού καί δέν δικαιολογεί τήν έν 45—49 σελίσι 

γνώμην, καθ’ ήν διαφόρου διανοητικότητας καί ψυχολογίας έρανισταί 

ΰποσημαίνονται ώς συγγραφείς τής λειτουργίας, έξ ών άλλοι μέν ήρανί- 
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σθησαν πατά προτίμησιν έκ τής Π. Δ., άλλοι δέ έκχΰνονται εις δοξολο¬ 

γίαν τού θείου μεγαλείου, άλλοι έκδηλούσι τήν ανησυχίαν τού ατόμου 

τού ποθούντος τήν αγνήν ζωήν, καί άλλοι φανερούσι ψυχολογικήν καί 

φιλοσοφικήν μόρφωσιν έξετάθη δέ μέχρι τούτου ό ερανισμός ώστε καί 

κατ αυτους τούς τελευταίους Βυζαντινούς καί τούς τής Τουρκικής κυρι¬ 

αρχίας χρόνους μέρη τής λειτουργίας άνεθεωρήθησαν ή καί συνετέθη- 

σαν (σελ. 88). 

Ή ιστορία τής λατρείας μαρτυρεί, οτι δέν άλλάσσουν μετά τό¬ 

σης ευκολίας τά μέσα, τά αντικείμενα καί οί τρόποι τής λατρείας. Καί 

αΰται άλλωστε αί παρεισαγωγαί τού Τρισάγιου καί τού Χερουβικού έν 
τή Λειτουργία, είς άς άναφέρεται καί ή συγγραφεύς, δέν έγένοντο άνευ 

χρησιμοποιήσεως ανώτερου επιβλητικού κύρους. 'Ο μέν Τρισάγιος ύμνος, 

ως γνα>στον, ώρίσθη νά ψάλληται επί Θεοδοσίου τού μικρού καί επί άρ- 

χιερατείας Πρόκλου, έξ αφορμής σεισμού, συνδυασθείσης τής καθιερώ- 

σεως αυτού καί προς διήγησιν θαύματος* δ δέ Χερουβικός είσήχθη κατά 

διαταγήν τού αύτοκράτορος Ιουστίνου. Τό ότι άλλως τε ήδη από τού 
όγδοου αίώνος, είς δν ανάγεται τό άρχαιότερον τών περισιοθένταη' χει¬ 

ρογράφων τού Ευχολογίου (τό Βαρβερινόν), μέχρι τών ημερών μας ούδε- 

μία σχεδόν μεταβολή έσημειώθη ούτε εις τάς εύχάς, ούτε είς τάς εκφω¬ 

νήσεις, ούτε είς τό γενικόν διάγραμμα τής λειτουργίας έπιβεβαιοι τήν 
βραδύτητα ταύτην τής πορείας τής έξελίξεως καί τον είς τάς λεπτομέ¬ 

ρειας περιορισμόν αυτής. Αυτή άλλως τε ή συγγραφεύς ομολογεί, ότι άφ’ 

ου άπαξ ή ευχαριστία έδημιουργήθη καί έγένετο δεκτή, δέν επετράπη ή 
είς αυτήν παρεισαγωγή νειοτερισμών (σελ. 247). 

"Οσον δ’ αφορά είς τόν ποικίλλοντα χρωματισμόν καί τόνον, τόν 

οποίον κατά τά διάφορα μέρη αυτής παρουσιάζει ή λειτουργία, εξηγεί¬ 

ται ούτος υπό τού πολυσυνθέτου χαρακτήρος αυτής. Ή λειτουργία ένέ- 

χει χαρακτήρα δοξολογίας, αίτησε ως, αλλά καί θυσίας προσφερομένης είς 

τό ύπερουράνιον θυσιαστήριον. Εινε δέ φυσικόν ό λειτουργός, προπαρα- 

σκευαζόμενος, ίνα προσφέρη τήν θυσίαν ταύτην, νά έλθη είς συναίσθη¬ 

σή τής άναξιότητος αυτού καί νά έκφραση έν με τα νο ία τόν πόθον τού 

καθαρμού καί τής έξαγνίσεως. Κατά τούς διαφόρους λοιπόν τούτους στα¬ 

θμούς καί εναλλάσσεται ό τόνος καί ό χρωματισμός τών εκφράσεων τής 

λειτουργίας. Ή αναπροσαρμογή άλλως τε καί άνασΰνθεσις τών έκ τής 

Βίβλου ρητών καί ό έναρμονισμός τούτούν προς τό κείμενον τών ευχών, 

περί ού όμιλεΐ ή συγγραφεύς έν σελ. 46, καί ή εντεύθεν δημιουργία νέου 

λειτουργικού ύφους, έν τώ όποίω ή απλό της ή ευαγγελική δέν παρουσιά¬ 

ζει δυσαρμονίαν παραπλεύρως τού ύφους τής Π. Δ., διακρινομενου διά 

τούς αλεξανδρινισμούς καί ξενισμούς του, έξηγειται καλλίτερον, εάν δε- 

χθώμεν ούχί πολλάς, άλλ’ όσον τό δυνατόν όλιγωτέρας διάνοίας, οίκείως 
έχούσας πρύς τήν Βίβλον καί τήν εκκλησιαστικήν γλώσσαν καί εντεύθεν 
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εύχερώς κινουμένας προς τάς τοιαΰτας συντάξεις καί προσαρμογάς χα| 

ανασυνθέσεις. 

Πρέπει έν τούτοι ς νά σημειωθώ, ίνα μή ποτέ αδικήσω μεν την συγ¬ 

γραφέα, δτι καί άλλοι τινές πατά το παρελθόν ΰπεστήριξαν τήν ύπόθε- 

σιν του δι’ ερανισμών βαθμιαίου άπαρτισμου τής λειτουργίας, αν και ή 

μορφή, υφ7 ήν είσηγείται ταύτην ή συγγραφεύς, εινε εκτάκτως ριζοσπα¬ 

στική, έφ’ δσον έχαρακτήρισε τήν λειτουργίαν ώς ίεράν εποποιίαν υπό 

ολοκλήρου λαοΰ συντελεσθεΐσαν. Επιπλέον δεν πρέπει νά παραδράμω- 

μεν καί τό δτι από των πρώτο)ν εντύπων έκδόσεων τής Λειτουργίας, εν¬ 

τεύθεν δέ και έν πολλοΐς των από του ΙΣΤ' αίώνος λειτουργικών κωδί¬ 

κων, ή τάξις τής Προ δέσεως καί ή όλονέν εξελισσόμενη Διάταξις τής λει¬ 

τουργίας συνεκδίδονται ώς αδιάσπαστου τι. μετ' αυτής. Καί ή μεν Ποό- 

θεσις, τελουμένη έν αρχή υπό των διακόνων έν πάση άπλότητι καί προσ- 

λαβούσα λιτανευτικήν μορφήν ήδη από των χρόνων Θεοδώρου τού Μο- 

ψουεστίας1 *, εξελίσσεται εις συνθετιοτέραν πως τελετήν μετά τον όγδοον 

αιώνα, εντεύθεν δέ, ώς μετά τίνος δισταγμού έσημείωσε τούτο καί ή 

συγγραφευς (σελ. 173), ούδέν ίχνος ταΰτης άπαντώμεν έν τφ Βαρβερινφ 
ευχολογίου. Ό έν προκειμένω όμως δισταγμός τής συγγραφέα); προέρχε¬ 

ται έκ τού δτι περί, τής ΙΙροθέσεο); ή Προσκομιδής γίνεται λόγος εις τά 

έπ’ όνόμασι Γερμανού Κων)λεως (ΐ 7-10) καί Σωφρονίου "Ιεροσολύμων 
('β 638) φερόμενα έργα3 *, άτινα ή συγγραφευς αποδέχεται ώς γνή¬ 

σια (σελ. 183 καί 170—173), ένφ τό μέν επ’ δνόματι τού Σωφρονίου ει- 

νε ψευδεπίγραφον άναγόμενον εις τον ΙΒ'. αιώνα, τό δέ επ' δνόματι 

τού Γερμανού έκρίθη ή ώς άνήκον είς άλλον μεταγενέστερον Γερμανόν 

ή ώς νοθευθέν διά παρεμβολών τού ΙΒλ αίώνος3. Κατά τήν εξέλιξιν λοι¬ 

πόν, ήν από τού δέκατου αίώνος καί εξής προσλαμβάνει ή τελετή τής 

Προθέσειυς προστίθενται έκάστοτε είς αυτήν χωρία ίδια έκ τής Π. Δ., 

συνυφάνθη δ' είτα αύτη καί προς τήν προπαρασκευήν τού λειτουργού 
προς τέλεσιν τής λειτουργίας, τήν ένέχουσαν δλως προσωπικόν καί ιδιω¬ 

τικόν χαρακτήρα. Έν τή τελευταία ταικη περιλαμβάνεται καί διάταξις 

περί τής άμφιέσειος τού ίερέω; δλως μεταγενεστέρα, έν τή διαμορφιυσει 

τής οποίας όυνάμεθα νά ειπωμεν, δτι ϊσχυσαν έν τινι μέτρω τά υπό τής 

1 Η λ 115 £, ί 6 I ζ Π1 Ά η η, Πίο Ιύΐιπ^ίβ άθ5 ΤΐωοάοΓ νοη Μορδίτεδίία σελ. 

4-5. 
3 Ιστορία εκκλησιαστική καί μυστική θεωρία, Μί^πο, 98, 385—453’ καί Λό¬ 

γος περιέχουν τήν εκκλησιαστικήν άπασαν ιστορίαν καί λεπτομερή άφήγησιν πάν¬ 

των των έν τή Φεία ιερουργία τελουμένων, Μΐ§ηο 87, 3981—4001). 

3 Ρ. Β. Β τ ΐ £ 1ι I ηι α τι, Ι/ΐΙατ^ίοκ ο&δίοπι αηά Οχίοτά 1896 σελ, 
ΧΟν καί Λ. Μ π α λ ά ν ο υ. Πατρολογία σελ. 529. 

Βιβλιοκρισία. 421 

συγγραφέως σημειωθέντα περί συμβολής διάφορον κληρικών, έκαστος 

των οποίων συνετέλεσεν είς τό νά παρεισαχθή τό χωρίον τής μιας ή τής 

άλλης Διαθήκης, τό οποίον τον συνεκίνησεν περισσότερον (σελ. 46). Πρά¬ 

γματι ό λειτουργός φορών έν έκαστον τών αμφίων αυτού απαγγέλλει καί 

ώρισμένον χωρίον έκ τής Γραφής, κατά τό πλειστόν έκ τής Π. Δ, καί δή 

έκ τού Ψαλτήρος, ως έσημείωσεν όρθώς ή συγγραφευς, καθά δέ συνάγε¬ 

ται έκ τών κωδίκων, δεν υπήρξε ν έξ αρχής συμφωνία περί τήν εκλογήν 
τών χωρίων τούτων. Ώς προς δέ τήν Διάταξιν τής λειτουργίας, μεθ’ ής 

συνυφάνθη μεταγενεστέρους αύτη, εινε ανάγκη νά σημειώσωμεν, οτι είς 

τά ενδιάμεσα τά παρεμπίπτοντα μετά τήν Προσκομιδήν καί προ τής έν- 

άρξεως τής λειτουργίας, καθώς καί κατά τήν διάρκειαν τού Χερουβικοή 
καί προ τής μεγάλης Εισόδου, δπως καί κατά τήν διάρκειαν τού Κοινω¬ 

νικού καί προ τής υπό τού λειτουργού μεταλήψεως, καθό)ς καί μετά τήν 

διανομήν τού άντιδώρου κατά τήν διάρκειαν τής άποδύσεως τού ίερέο^ς 

καί τής ύπ' αυτού ευχαριστίας, άπηγγέλλοντο υπό τών λειτουργών, ολως 

ίδιωτικώς προσευχομένιυν, τροπάρια ή καί άλλαι προσευχαί ή καί Βιβλι¬ 

κά χωρία, άτινα παρεισέδυσαν καί εις τινας τών μεταγενεστέρων κω¬ 

δίκων ώς στοιχεΐόν τι κατά τό μάλλον ή ήττον ρευστόν καί ούχί ομοι¬ 

όμορφον, καί άν κατά τήν έννοιαν ταύτην έπάγεται ή έξ αφορμής μαρ¬ 

τυρίας τίνος τού 5Αναστασίου Σιναΐτου σημειουμένη έν σελ. 180 παρατή- 

ρησις τής συγγραψέως, εινε έξ ολοκλήρου αληθής. Πάντως δμως πρέπει 
νά σημειώσωμεν, οτι τόσον ή Προσκομιδή, δσον καί ή Διάταξις δεν απαν¬ 

τιόνται συνεκδεδομέναι μετά τής κυρίως Λειτουργίας είς ούδέν τών είλη- 

ταρίων ή περγαμηνών κωδίκιυν, ούδ’ είς τούς σοβαρωτέρους έκ τών νε- 

ιοτέρων κωδίκων τούς προελθόντας έξ αντιγραφής από παλαιοτέρων. 

Τήν διάκρισιν δέ ταύτην μεταξύ τής κυρίως Λειτουργίας καί τών βραδύ¬ 

τερο ν είς αυτήν προσαρτηθέντων ποιείται σαφώς (έν σελ. 90) καί αυτή 

ή συγγραφεύς. 

ΆρχαΙ τής έξελίξεως τών λειτουργιών. 

Άλλα καί ώς προς τάς άρχάς τής έξελίξεως τής λειτουργίας, καθ’ άς 

καί εξηγείται ή απ’ άλλήλιον έξάρτησις τών ελληνικών λειτουργιών, ή συγ¬ 

γραφεύς υιοθετεί επόψεις, αίτινες συμφωνούσι μέν πλήρως προς τά ανά¬ 

λογα φιλολογικών επεξεργασιών, άλλα ώς προς τάς λειτουργίας σήμερον 

φαίνονται έγκαταλειπόμεναι υπό τών λειτουργιολόγων, παρουσιάζονται δέ 
δυσσυμβίβαστοι προς όσα περί ερανισμών υπό πολλών ΰπεστήριξεν ή συγ¬ 

γραφευς. Έν άλλαις λέξεσιν ή συγγραφεύς αποδέχεται, δτι ή λειτουργία, 

ενώ μετέπειτα, «άλλοτε μέν άνεπτύχθη, άλλοτε δέ ήπλοποιήθη έν τή σκιά 

τών μοναστηρίων καί έ δημόσιε ύθ η ονχω ίνα άγαπηθή και υίοθετηθή 
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υπό του λαού», το κατ’ άρχάς δμως «έγεννήθη εις τά σπουδαστήρια χ0-: 

γιων προσωπικοτήτων» (σελ. 218 καί 229). Καί προτάσσουσα χρονολογι- 

κώς την Κλημέντειον λεγομένην λειτουργίαν, την έν ταις ’Δποστολικαις 

Διαταγαΐς VIII δ —15 περιλαμβανόμενης εχεται τής εν τφ Λόγο) τής 
παραδόσεως τής λειτουργίας τφ ψευδώς άποδιδομένφ εις τον Κων)λεως 

Πρόκλον (4 440), σημαινομένης πορείας τής έξελίξεως (ιδε σε λ. 85_86)' 

καθ' ήν «ο! απόστολοι. . . εις προσευχάς πανημερίους έτρέποντο καί την 
του δεσποτικού σσηιατος μυστικήν ιερουργίαν . . . διεξοδικώτατα ήδον 

Άλλ’ οί μετέπειτα ... τό μήκος . . . τής λειτουργίας όκνοΰντες μόλις 
έφοίτων εις την θείαν άκρόασιν των δεσποτικών ρημάτων. Διό καί ό 
θείος Βασίλειος . . . έπιτομώτερον ταΰτην απαγγέλλει. Μετ’ ου πολύ -δέ 

πάλιν ό ήμέτερος πατήρ, ό την γλώτταν χρυσούς Ιωάννης . . . τά πολλά 

επέταμε καί συντομοότερον τελεισθαι διετάξατο» (Μί§ηο (35, 849—852); 

' V πό των νεωτέρων έν τουτοις ύπεστηρίχθη ή γνώμη, καθ’ ήν ή έξέλιξις, 

τουλάχιστον επί τινα χρόνον, έχώρησεν ούχί από των εκτενέστερων 
επί τά συντομώτερα, άλλ’ από τούτων επί τά εκτενέστερα, τούτο δ’έμ- 

φαίνεται καί έκ τής παλαιοτέρας, άλλά καί συντομωτέρας πασών των 
λειτουργιών ήτοι τής του "Ιππολύτου. Παρουσιάζεται ώς έκ τούτου αρ¬ 

κούντως πιθανή ή γνώμη τού Οίώτοί καθ’ ήν παρά την ελευθερίαν, 

ήν κατά την μαρτυρίαν καί τού Ιουστίνου 1 προϋποθέτει ό κρατών έν τή 

άρχεγόνω τελεσιουργία τής Ευχαριστίας αύτοσχεδιασμός των ευχών, 6 

έςαρτώμενος έκ τής κατά την στιγμήν εκείνην έμπνεΰσεως καί πρω¬ 

τοβουλίας τού λειτουργού, έκυριάρχησεν καθ’ άπασαν την εκκλησίαν 

κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας ένότης λειτουργική. Ή ελεύθερα τών 

λειτουργών, έμπνευσις έκινήθη έντός αμεταβλήτων κεντρικών γραμμών, 

τάς οποίας ή παράδοσις διετήρησεν αναλλοίωτους συντελούσης εις τούτο 

καί τής πυκνής επικοινωνίας, εις ήν όιετέλουν τότε αί κατά τόπους έκ- 

κλησίαι. 

Αί βαθύτεραί πιυς έν ταις λειτουργίαις διαφοραί δημιουργούνται 
κυρίως από τού Δ λ καί κατά τον Ελ αιώνα, οπότε διαφοροποιούνται καί 
αί διάφοροι οίκογένειαι ή τύποι τών λειτουργιών. Ούτω δεν υπάρχει 

ανάγκη νά δεχθώμεν, ότι έκαστη τών λειτουργιών προήλθεν έκ διαμορ- 

φώσεως καί άναθεωρήσεως τών προγενεστέρων αυτής καί δτι πρώτη καί 

άρχαιοτέρα πηγή τών λοιπών ΰπήρξεν ή Κλημέντειος λειτουργία.Ή εκδο¬ 

χή αύτη εινε τοσούτιο μάλλον αστήρικτος, όσφ ή Κλημέντειος λειτουργία 
δεν φαίνεται νά εισήλθέ ποτέ εις πράξιν εκκλησίας τινός, άλλά κατά την 

κρατούσαν γνώμην συνετέθη μέν επί τή βάσει πηγών έκπροσωπουσών την 

1 4/3. ρΓΐέΓβ ά.€3 ρΓ6ΠΠ6Γ3 

2 Αλ Απολογία κεφ. 65. 

ΟΙΐΓβίύβπδ, Ραπε 1929 σελ. 234 καί έξης. 
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έν Αντιόχεια τής Συρίας, λειτουργικήν πράξιν τού τέλους τού Γ\ αίώνος 

άλλά συνετάχθη καθαρώς προς ιδιωτικήν χρήσιν1. Καί ισχύει μέν έξ ολο¬ 

κλήρου περί ταύτης τό σημειοΰμενον υπό τής συγγραφέως, δτι έγεννήθη 

εις τό σπουδαστήριο ν λογίου άνδρός, έφ’ δσον δμως ούτε εις δημοσίαν 

χρήσιν ε’σήχθη, άλλά καί ώς άποδεικνύει δ Βπ°4ιί:πΐ3,η 3 μετά μεγάλης 

ελευθερίας χρησιμοποιείται έν αυτή ή λειτουργική παράδοσις μέχρι ση¬ 

μείου ώστε νά παρατίθενται ελεύθερος ύπ* αυτής καί γνωστοί ήδη καί 

καθωρισμένοι λειτουργικοί τύποι οίοι τό σύμβολο ν τής πίστεως καί τό 

Δόξα έν ύψίστοις θεφ κ.λ.π. δεν δύναται νά ύποστηριχθή σοβαρώς περί 

ταύτης, οτι έπέδρασεν οπωσδήποτε έν τή έξελίξει τών λειτουργιών. 

Φυσικώτερον είνε νά δεχθώμεν, οτι δ σχηματισθείς καθ’ άπα¬ 

σαν την εκκλησίαν, μετά ποικιλλουσών τινων έν ταις λεπτομερείαις 

διαφορών παρ’ έκαστη τοπική εκκλησία, παλαιός λειτουργικός τύπος, ό 

κατά τό μάλλον ή ήττον πανταχοϋ ομοιόμορφος από τού Δλ καί κατά 

τον Ελ αιώνα ύπέστη την έκ τού περιβάλλοντος διαφοροποίησιν καί προήλ- 

θον οΰτω κατά τάς έν τή αυτή εποχή διακριθείσας αυτοκέφαλους έκκλη- 

σιαστικάς διοικήσεις δ Συριακός (Αντιόχεια—"Ιερουσαλήμ), Αιγυπτιακός 
καί Βυζαντινός τύπος. Προς την εκδοχήν ταΰτην συμβιβάζονται πλήρως 

καί αί εύστοχώταται παρατηρήσεις τής συγγραφέας περί τού λεξιλογίου 

τής λειτουργίας τού Μάρκου (σελ. 109-114), ώς προς την οποίαν εινε 

ήναγκασμένη νά όμολογήση (έν σελ. 112), δτι, έπειδή ο Αλεξανδρι¬ 

νός τύπος έσχηματίσθη κατ’ ολίγον κεχιορισμένως, τό λεξιλόγιον τής 
λειτουργίας τού Μάρκου δεν θά μάς έπιτρέψη νά τού δοόσωμεν θέ- 

σιν έν τή εξελίξει τής λειτουργικής γλώσσης. Παρομοίως καί ή λειτουρ¬ 

γία τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου, συγγενέστατη ούσα προς τον Συ- 

ριακόν τύπον, ύποβληθεισα δέ καί υπό την επεξεργασίαν τού Μ. Βασι¬ 

λείου, εμφανίζεται ειτα ώς Βυζαντινός τύπος, επικρατών μέν ενωρίς καθ’ 

άπασαν την Μ. Ασίαν, έπιδρών δέ καί επί τού λειτουργικού τύπου τής 

Αντιόχειας—"Ιεροσολύμων, έως ου τελικώς έξετόπισε τούτον. Ούτω πα¬ 

ρουσιάζεται πιθανωτάτη και ή γνώμη τού Εχοΐζηιπηη, ής μνημονεύει καί 

ή συγγραφεύς (έν σελ 107 έν ύποσημ.) καθ’ ήν ή λειτουργία τού Ια¬ 

κώβου έδέχθη την έπίδρασιν τής τού Βασιλείου. 

Τούτων γινομένων δεκτών, παραμένουσιν άνευ βάσεως, οσα ή συγ¬ 

γραφεύς σημειοΐ περί λέξεων δήθεν ί^βοιι καί τοσούτφ μάλλον όσφ 

τοιαύται λέξεις καί φράσεις άπαντώνται καί έν αυτή τή λειτουργία τού 

1 Η. Α οΐιβ 1 ί 3 έν Τϋθ Νε\ν Εηογοίορ&βάί&,ΐόμ. I σελ. 245. 

Βεοίετοη έν Οαϋτοί, Όΐοΐ. (ΓΑγοΙι. Οι/, βί: ύε τόμ. III στήλ. 2753 

Β Γ Ιιί: πι α π, ένθ’ άνωτ. σελ. ΧΧΧΙΙ-ΧΧΧΙΙΙ. 

3 Αύτόθι σελ. XXXIII. 
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Μ. Βασιλείου (χ), την οποίαν, κατά την συγγραφέα, ή έξέλιξις άπήλλαξε 
των /.έξεων τοΰτιυν, πολλφ δέ μάλλον άπαντώνται εις τούς επ’ δνόματι 

χοϋ Μ. Βασιλείου φερομένους έξορκισμούς. Αί λέξεις αύται εινε άπλού- 

στατα οροί, εις οϋς αντικατοπτρίζονται, ώς και εν τφ λεξιλογίω της λει¬ 

τουργίας τού Μάρκου, αί συνθήκαι ύφ! ά'ς εκτυλίσσεται τό πνευματικόν 
έν γένει περιβάλλον, έν μέσιο τού οποίου έ σχήμα τίσθη 6 Συριακός τύ¬ 

πος έξ ενός, καί έμορφοΥθη έξ ετέρου ό συγγραφέας τής Κλημεντείου λει¬ 

τουργίας. Άλλα και αί διαφοραί τού λεξιλογίου τής λειτουργίας τού Ία- 

κώβου προς τά λεξιλόγια των λειτουργιών Μάρκου, Μ. Βασιλείου καί Χρυ¬ 

σοστόμου, αί μετ’ αξιέπαινου παρατηρητικότητας σημειωθεΐσαι (έν σελ. 

108) υπό τής συγγραφέως, συμβιβάζονται μάλλον προς την ανωτέρω εκ-; 

δοχήν, καθ’ ήν ό Βυζαντινός τύπος (Βασιλείου-Χρυσοστόμου) καί ό Συ- 

ριακός τύπος (Ίακοίβου) έδιαφοροποιήθησαν ανεξαρτήτους άλλήλων. 

Δραματικός χαρακτήρ τής λειτουργίας. 

Όρθώς ή συγγραφεύς σημείοι καί τον δραματικόν χαρακτήρα, τον 

όποιον παρουσιάζει ή λειτουργία. Υπερβάλλει δμο>ς τούτον εν τισι καί 

καί υπερτονίζει αυτόν πέραν τού πραγματικού. Ούτω χαρακτηρίζουσα την 
Ελληνικήν ορθόδοξον λειτουργίαν ώς ποίημα δραματικόν επιφυλάσσει 

τον πρώτον ρόλον εις τον ιερέα, τον δευτερεύοντα δέ, άλλ’ απαραίτητον 

ρόλον ει,ς τον διάκονον, οστις προσκαλει τό χριστιανικόν πλήρωμα διά 

φράσεων βραχειών εις ταύτην την κίνησιν ή εκείνην την προσευχήν. Ό 

λαός, όστις καλείται χορός, ώς καί έν τή κλασσική τραγφδία, δεν έχει ενερ¬ 

γόν μέρος, άλλα μεγάλην θρησκευτικήν ευαισθησίαν συγκινούμενος υπό 

τού χριστιανικού δράματος καί έκψράζων τήν ευγνωμοσύνην αυτού (σελ. 2) 

Αναζητούσα δέ έν τή λειτουργία αναλογίας προς τό άρχαιον δράμα, δια¬ 

βλέπει εις μέν τήν μικρά ν είσοδον έν τώ διακόνφ κρατούντι. τό εύαγγέ- 

λιον αναλογίαν τινά προς τήν είσοδον τού αγγέλου τής αρχαίας τραγφ- 

δίας, ερχομένου ν’ άναγγείλη τό προπαρασκευαζόμενον (σελ. 3), εις δέ 
τήν μεγάλην είσοδον τον λαόν εν&ουν, καταλαμβανόμενον υπό θείου εν¬ 

θουσιασμού καί οίονεί μεταμορφούμενον κατά τό Χερουβικόν εις στρα¬ 

τιάν ουρανίαν καί ύποκαθιστώντα τούς αγγέλους (σελ. 4). Αλλαχού δέ 

πάλιν ευρίσκει, ότι αί δύο είσοδοι φέρουσιν είς τον νουν τήν σοβαρότητα 
τής πρώτης και δευτέρας εισόδου τού πραιταγωνιστού έν τή σκηνή (σελ· 

92). Φρονούσα δέ, ή ότι Κλημέντειος λειτουργία ώς παλαιοτέρα στερείται 
πομπώδους τυπικού διατείνεται ότι δέν άπαντά παρ’ αυτή ούτε μικρά, 

ι «Τη απάτη τοΰ 6 ψ ε ο> ς ύπαχθέντα» «τούς όχλουμένους υπό πνευ¬ 

μάτων ακαθάρτων έλευθέρωσον*. 
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ούτε μεγάλη είσοδος, άλλ’ ούτε-καί υποτίθεται, οτι παρίστανται άγγελοι 

λαμβάνοντες μέρος είς τήν τελετουργίαν (σελ 86). 

"Οτι βεβαίους ενυπάρχει καί δραματικόν τι έν τή διεξαγωγή τής λει¬ 

τουργίας, ούδείς δύναται νά άρνηθή, δέν δυνάμεθα όμως νά είπωμεν 

ότι ή λειτουργία εινε δράμα ή ότι κυριαρχεί έν αύτφ ό χαρακτήρ τού δρά¬ 

ματος. Καί αποτελεί μέν αναπαράστασήν τού επί τού Γολγοθά υπό δρα¬ 

ματικός συνθήπας λαβόντος χώραν θανάτου τού Κυρίου, άλλ’ ή άναπα- 

ράστασις αύτη ούδέν ενέχει τό θεατρικόν, άλλ’ όλως μυσταγωγική καί 

έξόχως ιεροπρεπής τυγχάνουσα εινε αναίμακτος, απλή ευλαβής άνάμνη- 

σις γεγονότος ιστορικού, ούχί δέ πλαστού καί φανταστικού, καί ό κατ' 

αυτήν έπικρατών χαρακτήρ εινε ό τής προσευχής. Δραματικήν τινα χροι¬ 

άν προσδίδουσι τά καλλιτεχνικά καί καλαισθητικά στοιχεία, τά παρει- 

σαχθέντα είς αυτήν αλλά ταύτα δέν άπετέλεσαν ποτέ έν αυτή τον σκο¬ 

πόν, ώς έν τφ δράματι, άλλα μέσον προς εύκολωτέραν άνΰψωσιν τού 

εσωτερικού ανθρώπου είς προσευχήν καί είς προσέγγισιν πρός τον Θεόν. 

Έφ’ όσον δηλαδή ή λατρεία δέον νά κινή είς έκδήλωσιν τον ολον άν- 

θρο)πον. άρα δέ καί τό συναίσθημα αυτού, επόμενον ήτο νά χρησιμο- 

ποιηθώσιν έν αύτφ, πάντοτε εντός των όρων τού ιεροπρεπούς καί τού 

έξόχως σοβαρού, υπέρ πολύ άφίσταται τού καθ’ αυτό θεατρικού, καί αί 
καλαί τέχναι. "Οτι δ’ έν τή χριστιανική λατρεία τό καλαισθητικόν· στοι- 

χεΐον ύπετάχθη έξ ολοκλήρου είς τήν ίεροπρέπειαν καί τήν σοβαρότητα 

τού συνόλου αυτής, μόλις εινε ανάγκη καί νά είπωμεν. 

Άλλα καί ό έν τή λειτουργία ρόλος τού λειτουργού δέν εινε ανά¬ 

λογος πρός τον ρόλον των έν τφ δράματι πριοταγωνιστοΰντων. Ό λειτουρ¬ 

γός προσφέρει τήν θυσίαν μετά τού λαού καί έξ ονόματος τού λαού, δ 

οποίος έν προκειμένφ δέν εινε απλώς ευαίσθητος θεατής, αλλά συνθύ- 

της καί συλλειτουργός καί συναγωνιστής τού ίερέοος. Εντεύθεν καί αί 

δεήσεις καί αί επικλήσεις καί εύχαί εινε συντεταγμέναι πάσαι είς πρώ¬ 

τον πληθυντικόν πρ.όσωπον, κατά τούς πρώτους δ’ αιώνας καί αυτή ήάνα_ 

ψορά άπηγγέλλετο μεγαλοφώνως καί είς έπήκοον παντός τού λαού μέχρι 

σημείου, ώστε, κατά τήν μαρτυρίαν τού κατά τον ΣΤ' αιώνα άκμάσαν- 

τος Ίωάννου τού Μόσχου (545 -620), εν τισι τόποις «εΰρέθησαν τά παι¬ 

δί α τήν ευχήν τής αγίας αναφοράς έκμανθάνοντα έκ τού συνεχώς αυτήν 

εκφοινείσθαι»1. Καί διά νά χρήσιμο ποιήσω μ εν τούς λόγους τού Χρυσοστό¬ 

μου, έν τή αναφορά «έπεΰχεται ό ίερεύς τφλαφ, έπεύχεται καί δ λαός τφ 

ίερεΐ. Τό γάρ Μετά τού πνεύματός σου ούδέν άλλο έστίν ή τούτο. Τά τής 

ευχαριστίας πάλιν κοινά. Ουδέ γάρ έκείνος ευχαριστεί μόνος, άλλα καί δ 

1 Λειμών κεφ. Μί&Π6 87,3081. 
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λαός ατιας. Πρότερον γάρ αυτών λαβών φωνήν δτι άξίιος και δικαίως γί¬ 

νεται, τότε άρχεται τής ευχαριστίας»1. Εντεύθεν και εν τή νεωτέρα λει¬ 

τουργική κινήσει, εις ήν άναφερόμεθα καί έν αρχή, επί τή βάσει τής ζια- 

λαιάς λειτουργική; παραδόσεως διεκηρύχθη έν αυτή τή έξόχως ίεροκρα- 

τική Ρωμαϊκή εκκλησία, δτι δέον ό λαός νά συμμετέχη ένεργώς εις την 
θείαν λειτουργίαν, ώς συνέβαινε τό πάλαι, καί δτι υπάρχει ένότης μεταξύ 

χορού καί βωμού, ώς εκ τούτου δέ δέον οι ιερείς νά καθοδηγώ σι τον λαόν, 

ϊνα δσον τό δυνατόν περισσότερον συμμετέχη εις τάς προ τού βωμού άπαγ- 

γελλομένας υπό τού ιερέως εΰχάς, ώστε 6 λαός νά συλλειτουργή καί νά 
συνθΰη μετά τού ιερέως 2. 

'Όσον δ' αφορά εις τάς δύο εισόδους, δεν είσήχθησαν αύται έν τή λει¬ 

τουργία μεταγενεστέρως κατ' αναλογίαν τών έν τω δράματι τελουμένων, 

άλλ’ έχουσι παλαιοτάτην την καταβολήν αυτών, έκ λειτουργικών αναγκών 
ύπαγορευθεϊσαι, μεταγενεστέρως δέ μόνον προσεδόθη εις αΰτάς πομπώ¬ 

δης χαρακτήρ Πράγματι, δταν ληφθή ύπ' ό'ψιν, δτι ή λειτουργία τό κατ' 

άρχάς ήρχιζε διά τών αναγνωσμάτων καί δτι 6 λειτουργός έξω τού ιερού 

βήματος ευρισκόμενος ήρχετο έκ τού σκευοφυλακίου κομίζων καί τήν 
αγίαν Γραφήν, ήν άπέθετεν επί τού άμβωνος, όπως άρχίση μετ' ολίγον ή 

άνάγνωσις τών περικοπών, καί είσήρχετο ακολούθως εις τό βήμα ψαλλο- 

μένου τού είσοδικοϋ, κατανοεί τις, δτι ή μικρά είσοδος ήρχισε νά διακρί- 

νηται ένωρίτατα. Όταν δέ πάλιν έν αυτή τή Κλημενιείω λειτουργία άνα- 

γνώσωμεν τήν διάταξιν, καθ' ήν μετά τήν άπομάκρυνσιν τών κατηχουμέ¬ 

νων καί τών έν μετανοία «οι διάκονοι προσαγέτωσαν τά δώρα τώ επισκο¬ 

πώ προς τό θυσιαστήριον», βλέπομεν ευθύς δτι καί αυτός ό συντάκτης 

τής λειτουργίας ταΰτης είχε προ οφθαλμών έν τή συγχρύνω του λειτουρ¬ 

γική πράξει είδος τι μεγάλης εισόδου. 

Λεξιλόγιον τών λειτουργιών. 

51 Ας ελθωμεν ήδη εις τό φιλολογικόν μέρος τής συγγραφής. Όφείλω 

νά ομολογήσω ώς προς τό μέρος τούτο δτι αί εύστοχοι φιλολογικαί παρα¬ 

τηρήσεις τής συγγραφέως μοί άπεκάλυψαν καλλονάς τών λειτουργικών 

κειμένων, τάς οποίας δέν ύπώπτευον. Έξετάζουσα τήν γλώσσαν τών κει¬ 

μένων τούτων ή Δίς Άντιονιάδου ευρίσκει αυτήν καλλιτέραν τής γλώσσης 

1 III ομιλία εις τήν Βλ προς Κορινθίους. 

2 Πρβλ. ΟοοΓβία Πίου X έκδοθέντα έν έτεσι 1903, 1910 αποφάσεις τής έν 

Κολωνία συνόδυυ ιού 3922 καί το επακολούθησαν είς αύτάς ΒυοτοΙαπί τού αύτοΰ 

έτους. ’Ίδε καί \ν ι I I 6 γ Β ί γ π 1> α ιι ιπ, Βίο Ιτ&£ΐιοΙί3θ1ιυ ΙθιΐΓ^ίδοΙιε Ββννε^πιη; 

σελ. 40, 41, 81, 86. 
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τής Κ.Δ., μολονότι δέν αποτελεί αύτη επάνοδον προς τον Αττικισμόν, οίον 

συναντώμεν έν τοις συγγράμμασι τού Ναζιανζηνού καί τού Ψελλού, αφού 
άπαντώνται έν αυτή στοιχεία ύφους καί γλωσσολογικά, είς τά όποια οί 

άττικίζοντες δέν θά ήρέσκοντο. Ή γλώσσα τών λειτουργιών, έκτος τών 

πολλών έκ τής Βίβλου δανείων, απομιμείται έν πολλοίς τήν Βιβλικήν 
γλώσσαν. 

Εισερχόμενη ειτα ή συγγραφεύς είς τήν έξέτασιν τού λεξιλογίου τών 

λειτουργιών καί καθορίζουσα τον αριθμόν τών προσιδιαζουσών είς έκά- 

στην τούτων λέξεοον δίδει τούς επομένους αριθμούς : 1085 τοιαΰτας λέξεις 
περιέχει ή λειτουργία τών 'Αποστ. Διαταγών* 947 ή τού Ίακοόβου* 876 ή τού 

Μάρκου* 750 ή του Βασιλείου καί 43 4 (—657) ή τού Χρυσοστόμου. Έμφανί- 

ζουσιν δμως πάσαι καί κοινά γνωρίσματα. Καί δή 1) Άποφεύγουσι σχεδόν έξ 

ολοκλήρου τάς ξένας λέξεις, φαινόμενον τοσούτφ μάλλον αξιοσημείωτο ν, 

δσφ αί συγγραφαί τών συγχρόνων χρονογράφων καί ιστορικών βρίθουσι 

λατινικών λέξεων, αιτινες δέν λείπουσιν ουδέ παρ' εκείνοις, οΐτινες, ώς 

ή "Άννα ή Κομνηνή, ΰπερηφανεύοντο διά τήν τής αρχαίας Ελληνικής 

γνώσίν των. 2) Ύπάρχουσιν ώρισμένοι δροι (οίοι διακονία, δοξολογία, 

έπουράνιος, ζωοποιός, αναφορά κ.λ.π.) κοινοί παρά πάσαις ταΐςλειτουρ- 

γίαις τινές δ’ έκ τούτιον καί είς δλως ειδικήν έννοιαν (αναφορά, δόξα, είσο¬ 

δος, καλλιεργώ1, πανάγιος, χάρις κ.λ.π.). Χρησιμοποιούνται ωσαύτως από 

κοινού καί δροι δικαστικοί (βήμα, απολογία, πλημμέλημα, απροσωπόλη¬ 

πτος, άπροσχάριστος, ένθέσμως, δικαίως, έπήκοος, ανέγκλητος, ένοχος, 

άνενόχως, κρίσις, δικαιοκρισία κ.τ.λ,). και 4) καί λέξεις φιλοσοφικαί, 
προ παντός τά μετά τού στερητικού α σύνθετα, άτινα άπαντώνται μάλι¬ 

στα έν τή λειτουργία τών Άποστολικών Διαταγών (αγέννητος, άνώλεθρος, 

αόριστος, αναίσθητος, απαθής, αναλλοίωτος, άνείκαστος, άνεκλειπτος, 

άσαρκος, ατρεπτος, αφθαρσία, άφθαρτος, αχραντος, ανεμπόδιστος κ.λ.π.). 

Ειτα εξετάζει ή συγγραφεύς και ιδία τό λεξιλόγιον μιας έκάστης τών 

λειτουργιών. Είς τό άξιολογώτατον μέρος τούτο διακρίνονται εκτάκτως 
δσα περί τού λεξιλογίου τής λειτουργίας τού Μάρκου σημειούνταί, πολ¬ 

λής προσοχής άξια διά τήν ευστοχίαν αυτών Ιδιαιτέραν λεπτότητα πα- 

1 Διά τον ορον καλλιεργώ ή συγγραφεύς υιοθετεί τήν ερμηνείαν του Όα 08.ιι§θ, 

καθ’ ήν καρποφοροΰντες καί καλλιεργοϋντες έν τφ ναφ = οί άγαθοεργούντες, 

οί είς τάς εκκλησίας ή τούς πτωχούς τάς έλεημοσύνας αυτών είσφέροντες. Δΰνα- 

ται δμως τό μεν καρποφοροΰντες νά έκληψθή ώς άναφερόμενον είς τούς τάς άπαρ- 

χάς αυτών είς τον ναόν κομίζοντας, τό δέ καλλιεργοϋντες είς τούς έν τοϊς ναοΐς 
προσωπικήν έργασίαν άνευ αμοιβής καταβάλλοντας. 

2 Μόνον ώς προς τήν φράσι/ν «ό λΰων τούς πεπεδημένους καί ό άνορθών 

τούς κατερραγμένους», διέφυγε τήν συγγραφέα, δτι τούτο τυγχάνει αναπροσαρ¬ 

μογή τοϋ ψαλμ. ρμε 7 —8. Ωσαύτως καί ώς προς τό «κατά πάντα καί διά 
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ρουσιάζουσι καί αί παρατηρήσεις ώς προς τάς κλασσικά; εκφράσεις καί 
τήν άκριβολογίαν τής λειτουργίας του Μ. Βασιλείου. 

Ύφος καί ρν&μός της λειτουργίας. 

Έξ ίσου, άν μή καί περισσότερον επιτυχές, παρουσιάζεται καί τό 

περί ΰφους κεφάλαιον. Εύσιόχως σημειούνται έν αύτφ αί έν ταΐς λει- 

τουργικαις εύχαΐς άπαντώσαι άποστροφαί («αυτός, Κύριε»* «Συ γάρ εΙ»)} 

τά ύπερβατά, οι πλεονασμοί («πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου»* 

παρακαλούμεν καί δεόμεθα καί ίκετεΰομεν»), τά πάρισα, («Κράτος άνεί- 

καστον, δόξα ακατάληπτος, έλεος άμέτρητον, φιλανθρωπία άφατος»* «εις 
νήψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν τού αγίου Πνεύματος 

εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα») αί αντιθέσεις, («ών ϊσμεν καί ών ούκ 
ΐσμεν», «των φανερών καί αφανών», «εκούσιόν τε καί ακούσιον», «έν 

γνώσει καί έν άγνοια»), τά χιαστά («τό πλήρωμα τής εκκλησίας σου φύ- 

λαξον, άγίασον τούς άγαϊτώντας»), τά οξύμωρα («ό προσφέρων καί προσ- 

φερόμενος», «ό πάντοτε έσθιόμενος καί μηδέποτε δαπανώμενος»). 

Αλλά καί τά περί ρυθμού έν τη λειτουργία υπό τής συγγραφέως 
σημειούμενα παυουσιάζουσι νέαν πρωτοτυπίαν. Οί συγγραφείς των λει¬ 

τουργιών μας έκδηλούοι τάς αύτάς άκουστικάς περί τον τονισμόν αξιώ¬ 

σεις, τάς όποιας καί ό Γρηγόριος ό Νύσσης. Ούτως αντί τού δεηθώμεν 
τού Κυρίου υπέρ . . , προτιμώσιν επί τό ρυθμικώτερον τό Υπέρ . .. τού 
Κυρίου δεηθώμεν. Ό διάκονος, ό μετά μέλους εκφωνών τήν αϊτησιν, δι¬ 

ευκολύνεται έν τφ ρυθμφ, όταν ή πρώτη λέξις τονίζεται επί τής ληγού- 

σης, έφ’ ής δΰναται νά παρατείνη τήν φωνήν του κατά βούλησιν προς 
πρόκλησιν τής προσοχής, ενώ ο τονισμός τής τελευταίας λέξεως επί τής 

7ΐαραληγούσης διευκολύνει αυτόν εις βραδύ καί ούχί απότομον τέλος. 

Προς διευκόλυνσήν τού ρυθμού μεταξύ τών δύο τούτων άκρων (Υπέρ.., 

δεηθώμεν) σωρεύει ό συγγραφεύς τής λειτουργίας τάς παρηχήσεις, τάς 

-επί τής αυτής συλλαβής τονιζομένας, «πλεόντων, όδοιπορούντων, νοσοΰν- 

των κ.τ.λ.». 

Ακολούθως ή συγγραφεύς παραθέτει παραδείγματα επαναφοράς, 

όμοιοτελευτήτων, παρηχήσεων, χρήσεως κατά σειράν λέξεων άρχομένων 
διά τού α ή τού π ή ουδετέρων εις πληθυντικόν ληγόντιον εις τό α κ.λ.π. 

ή ομοιοκαταληξιών. ΙΙάσαι αί παρατηρήσεις αΰται τής συγγραφέως άπο- 

πάντο» τής έκφωνήσειος «Τά σά έκ ιών 'σών» «.ήήέρμηνεία, ήν επί τή βάσει 

τής λειτουργίας τού Μάρκου είσηγεϊται ή συγγγραφεύς (κατά πάντα άνθρωπον καί 

διά πάντα, καιρόν καί τόπον) χρήζει μελέτης, διότι ή φράσις θά ήδυνατο νά συμ¬ 

πληρωθώ) καί ούτω : «κατά πάντα χρόνον και διά πάντα τά εις ημάς γεγενημένα». 
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τελούσι σπουδαιοτάτην συμβολήν εις έκτίμησιν τής Έλλ. ορθοδόξου λει¬ 

τουργίας καί έξ έπόψεως ρυθμού. 

'Η έννοια της μεταβολής και ϋυοίας έν τη ενχαριατία. 

Εις τό τρίτον μέρος τής συγγραφής πραγματεύεται, ώς εΐπομεν, ή 

Αίς Άντωνιάδου τήν λειτουργίαν έν τή κοινιονία. Εις τό πρώτον κεφα¬ 

λαίου προσάγει μαρτυρίας έκ τών παλαιοτέριον καί έκ τών Βυζαντινών 

συγγραφέίον άρχομένη από τής Διδαχής καί τού Ιουστίνου. 

Έν σχέσει προς τον Ιουστίνον καί τήν Διδαχήν ή συγγραφεύς επι¬ 

μένει, ότι ή ευχαριστία αποτελεί δειπνον συμβολικόν, τό όποιον δεν προσ- 

έλαβεν ακόμη τήν έννοιαν τής θυσίας καί τήν αξίαν τής μετουσιώσεως 

(σελ. 142—143).Ό Ιουστίνος έν τούτοις διακηρύττει ρητώς ότι τήν ευχα¬ 

ριστίαν, «ούχ ως κοινόν άρτον ουδέ κοινόν πόμα, λαμβάνομεν, άλλ’δν τρό¬ 

πον διά λόγου Θεού σαρκοποιηθείς Ιησούς Χριστός ό σωτήρ ημών καί 

σάρκα καί αίμα υπέρ σωτηρίας ημών έσχεν, ούτα>ς και τήν δι’ ευχής λό¬ 

γου τού παρ3 αυτού ευχαριστηθεί σαν τροφήν, έξ ής αίμα καί σάρκα κατά 
μεταβολήν τρέφονται ήμΐν, εκείνου τού σαρκοποιηθέντος Ιησού καί σάρ¬ 

κα καί αίμα έδιδάχθημεν είναι» ι. Ώς προς δέ τήν έννοιαν τής θυσίας 

άρκούμεθα νά σημειώσοηιεν, ότι πολλοί τών νεωτέρων 3 διέκριναν έν τή 
οπτασία τού Ίωάννου, περί ής γίνεται λόγος έν Άποπαλύψεως δ 2—11, 

ε 6 — 14 καί ζ 9—17, τήν πρωϊμωτέραν εικόνα τής χριστ. λατρείας, ήτις 
ούτω παρουσιάζεται απ’ αυτής τής άποστολικής εποχής στρεφόμενη ώς 

περί κέντρον περί τήν έν τφ έπουρανίφ θυσιαστηρίψ προσφοράν τού αρ¬ 

νιού τού έσφαγμένου, ήν συνοδεύει ή μολπή τού επινικίου ύμνου. Τέ¬ 

λος περιέργως πως ή συγγραφεύς, ένφ αποδέχεται, ότι ή περί μεταβο¬ 

λής έν τή Ευχαριστία διδασκαλία άπαντα ήδη παρ’ Είρηναίψ, δεν δέχε¬ 

ται όμως οτι επιτρέπει ταύτην καί ή πολλφ μεταγενέστερα τού Ειρη¬ 

ναίου λειτουργία τών Άποστολικών διαταγών (σελ, 100), έν τή οποία 

έν τούτοις, εκτός άλλων, υπάρχει καί ή ευχή τής Έπικλήσεως έχουσα ού¬ 

τως:« . . . καταπέμψης τό άγιόν σου Πνεύμα επί τήν ϋνοίαν ταύτην, τον 

μάρτυρα τών παθημάτων τού Κυρίου Ιησού, όπως άποφήνη τον άρτον 

τούτον σώμα τού Χριστού σου καί τό ποτήριον τούτο αίμα τού Χριστού 

σου» (σελ. 269 καί 273). 

Περαιτέρω ή συγγραφεύς μεταξύ άλλων ενδιατρίβει καί περί τό περιε- 

χόμενον τών συγγραφών τού Ψευδοδιονυσίου τού Αρεοπαγίτου, τού Ψευ- 

1 Α' Απολογία κεψ. 66. 

2 Πρβλ. Ε ν 6 1 γ π ϋ η ά ε γ 1ι ί 1 1, \νοΓ3Ϊπρ, Εοηάοη 1937 σελ. 91. 
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δοσωφρονίου, του Μαξίμου, του Ψευδογερμανού, του Θεοδώρου του Στου- 

δίτου περ'ι της λειτουργίας των Προηγιασμένων, του Πορφυρογεννήτου 

περί βασιλείου τάξεως, τοϋ Θεοδοόρου Άνδίδων καί Νικολάου Καβάσιλα. 

Μολονότι δε δεν κατέρχεται συνήθως ε!ς λεπτομέρειας, εισάγει έπαρκώς 
οΰ μόνον τον ξένον, άλλα και τον Έλληνα σπουδαστήν εις την ιστορικήν 
έρευναν τής λειτουργίας. 

ΖΗ λειτουργία εν τη λαογραφία. 

"Οσον αφορά Ης τά περί τής λειτουργίας έν τή λαογραφία καί τή 

συγχρόνω φρασεολογίφ σημειούμενα, -θά έτολμώμεν νά παραπέμψωμεν 

καί ήμεις διά τάς έν σελ. 239 άναφερομένας χρονολογικάς παραποιήσεις, 

τάς γενομένας υπό τής λαϊκής παραδόσεως έν σχέσει προς τον θάνατον 
του Σαμουήλ καί του Γρηγορίου Ελ, ότι ίσως οφείλονται αύται καί εις 

την πίστιν, οτι ή θεία ευχαριστία αποτελεί το τελευταιον έφόδιον τής 

αίωνίας ζωής καί οτι πάντες οίόσίως καί εν άγιότητι τελευτώντες άξιοϋν- 

ται νά λάβωσι τούτο καί κατά τάς τελευταίας στιγμάς. "Οσον δ’ αφο¬ 

ρά εις τάς εις κοινήν χρήσιν είσαχθείσας φράσεις, θά παρεπέμπομεν ώς 
προς μεν την φράσιν «έχει τά ελέη τοϋ θεοϋ» καί εις την λίαν γνωστήν 

δέησιν τής νεκρώσιμου ακολουθίας « .. . τά ελέη τού θεοϋ, τήν βασι¬ 

λείαν των ουρανών καί άφεσιν των αυτού αμαρτιών παρά Χριστώ τω 

βασιλεΐ . . . ». 'Ως προς δέ τήν φράσιν «6 Θεός νά σέ φωτίση ...» θά πα¬ 

ρεπέμπομεν μάλλον εις τήν ακολουθίαν τοϋ βαπτίοματος παρά εις το 

άγνωστον σχεδόν εις πάντας κείμενον τής Κλημεντείου λειτουργίας καί 

ώς προς τήν φράσιν «πλούσια τά ελέη σου», μάλλον εις τήν έν τώ *Όρ- 

θρφ έκφώνως άπαγγελλομένην δέησιν «Σώσον, ό Θεός τον λαόν σου... 

καί κατάπεμψον έφ’ήμάς τά ελέη οου τά πλοναια» (τούθ’δπερ ουνηθέστε- 

ρον έκφωνειται «πλούσια τά ελέη σου») παρά εις τάς μυστικώς άναγι- 

νωσκομένας εϋχάς των αντιφώνων καί ώς προς τήν φράσιν «πρέπει νά 

μελετήσης’ ή επιστήμη δεν έρχεται μέ τήν επιφοίτησι τοϋ αγίου Πνεύ¬ 

ματος» μάλλον εις τήν εορτήν τής Πεντηκοστής, καθ’ ήν δι’ έπιφοιτήσεως 

τοϋ αγίου Πνεύματος έσοφίσθησαν οί άγιοι απόστολοι. Τέλος υ>ς προς τό 

σπολλάτη μάλλον θά έθεωροϋμεν αυτό ώς υπόλειμμα τής τοσοϋτον άλ¬ 

λοτε εις καθημερινήν χρήσιν Βυζαντινής ευχής «εις πολλά έτη». 

Ταϋτα ειχον νά παρατηρήσω περί τοϋ άξιο λογιοτάτου έργου τής 

Δ°ζ Άντωνιάδου, τό όποιον, παρά ιάς επί τοϋ θεολογικοϋ καί τοϋ κυρίως 
λειτουργικού πεδίου διαφωνίας μου, δεν παυοο νά θεωρό) ως σημαντικήν 

συμβολήν εις τάς περί τάς Έλληνικάς λειτουργίας σπουδάς. Εις τούς έξω 

τής Ελλάδος, καί δή τούς άγνοούντας τήν Ελληνικήν, αλλά καί εις εκεί·* 

νους έκ των έν Έλλάδι, οιτινες δεν έν έκυψαν εις είδικάς περί τά λει¬ 

Βιβλιοκρισϊα. 431 

τουργικά κείμενα μελετάς, ή συγγραφή αυτή θά διάνοιξη πραγματικώς 

νέους, αγνώστους τέως εις αυτούς, ορίζοντας. Άλλα καί εις τούς ένδια- 

τρίψαντας εις τά κείμενα ταϋτα αί φιλολογικά! παρατηρήσεις τής συγ- 

γραφέως θ’ άποκαλΰψωσι νέον πεδίον, τό όποιον ή θεολογική καί ιστο¬ 

ρική καί λειτουργική διαπραγμάτευσή άφήκε κατά μέγα μέρος άνεξε- 

ρεύνητον, καί τό όποιον έγκρύπτει νέους θησαυρούς, οιτινες φανερούμενοι 

παρουσιάζουσι τά κείμενα των λειτουργιών μας μνημεία πολυτιμότατα. 

Καί τό πεδίον τοϋτο θ’ άποκαλυφθή ού μόνον εις εκείνους έκ τίον περί 
τάς ορθοδόξους Έλλην. λειτουργίας άσχοληθέντων, οιτινες δεν έχουσι 

μητρικήν τήν Ελληνικήν γλώσσαν, άλλα καί εις αυτούς τούς έν Έλ¬ 

λάδι γεννηθέντας. . 

Δεν δυσκολεύομαι νά ομολογήσω, οτι διά των περί τοϋ λεξιλογίου 

καί ύφους κεφαλαίων τής μετά χεΐρας συγγραφής ταύτης ή περί ής ό 
λόγος άποκάλυψις έγένετο έν ίκανώ μέτρφ καί εις εμέ. 

Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ 

1~ε Ο^ααΗ'ιεκ άε& Μαη^α/ιεε εί Ια ΡκεπιίέΓε ΡΙέ^ίοης άβ ΟοηήαηύηορΙε. 

Σγγήματ. μεγάλου 4ον, σελίδες 171, εικόνες 212, πίνακες 14. Ραή$ 

Ξ. άε ΒοεεαΓά έά. 1939. 

Οτε τά συμμαχικά στρατεύματα, μετά τήν λήξιν τοϋ μεγάλου πολέ¬ 

μου, είσήλθον εις Κ/πολιν, τό γαλλικόν σώμα κατοχής κατηυλίσθη έν τή 

περιοχή των Μαγγάνων. Ή περιοχή αϋτη εύρίσκεται παρά τό Σεράϊ- 

Μπουρνοϋ μεταξύ των παλαιών Σουλτανικών ανακτόρων καί τοϋ ναοϋ 

τής αγίας Ειρήνης άφ’ενός καί τής Προποντίδος άφ’ετέρου, κατέχουσα 

σχεδόν ολόκληρον τον προς άνατολάς τής Άκροπόλεως τοϋ Βυζαντίου χώ¬ 

ρον τής πρώτης Ρεγιώνος. 

Τήν προσοχήν των Γάλλων ευθύς έξ αρχής έκίνησαν τά έν τή περιο¬ 

χή ταύτη πολυπληθή ερείπια καί δσα κεΐνται έν τφ έμφανει καί δσα συν- 

ήντα ή σκαπάνη είς έκαστον πλήγμα της έν τή έκτελέσει διαφόρων έργων 

χάριν των αναγκών τοϋ έκεισε κατηυλισμένου στρατεύματος, Ό δέ λό¬ 

γιος καί φιλομουσότατος αρχηγός τού Γαλλικού τάγματος κατοχής Στρα¬ 

τηγός ΟίΐΕΓργ 1 άμέριστόν έστρεψε τήν προσοχήν του ευθύς έξ άρχής προς 

1 Μεταξύ άλλων διωργάνωσε και άρχαιολογικάς έκδρομάς καί 

ριν τοϋ στρατεύματος, έξ ών τρεις είχον άνατεθή είς εμέ. 

διαλέξεις χά- 

# / 
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τά έρείπεια ταύτα. Εντεύθεν έπηκολούθησαν ερευναι συστηματικά! καί 
μελέται επί τε του αρχαιολογικού καί του φιλολογικού εδάφους, καρπός 

των όποιων είναι τό ως άνω σύγγραμμα, τό όποιον μάς παρουσιάζει σή¬ 

μερον ό διαπρεπής καθηγητής τής αρχαίας ελληνικής εν τφ πανεπιστημίου 

τής Γρενόβλης καί Διευθυντής τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής Αθη¬ 

νών κ. Κ. Όοηιαη^θΐ1 έν συνεργασία μετά του κ. Ε. Μ3.πι8οιιγυ, εις όν 

κυρίως οφείλονται τά σχεδιαγράμματα καί οί λαμπροί πίνακες. 

Έν τφ προκφ κεφαλαίφ του συγγράμματος εκτίθεται διά μακρών τό 

ιστορικόν των ανασκαφώ ν' εν τφ δευτέρφ κεφαλαίφ περιγράφεται τό 
παράλιον όπλοστάσιον τών Βυζαντινών, ήτοι τά Μάγγανα (Γατδβη&Ι), χά 

οποία έδοοσαν τό όνομά των εις ολόκληρον τήν περιοχήν καί δή εις τήν 

παρακειμένην μονήν, ής ή περιγραφή επακολουθεί εν τφ τρίτφ κεφαλαίφ 
μετά τής του ναού του αγίου Γεωργίου, τον όποιον άλλεπαλλήλως έκτισε 

καί έκρήμνισε καί έπανέκτισε Κωνσταντίνος Θλ ό Μονομάχος (1042-1054). 

διά νά καταστήση αυτόν περικαλλέστατον καί άπαράμιλλον, ώς ϊσχυρίζετο 

ό ίδιος, διά νά εχη αφορμήν νά συναντάται συχνότερον μετά τής Σκλήραι- 

νας2 ώς ελεγον οί εχθροί του.Έν τφ τετάρτω κεφαλαίφ εκτίθεται παν τό 

σχετικόν προς τό υπό Βασιλείου Α'. του Μακεδόνος (867-886) οίκοδομηθέν 
άνάκτορον «τό κατά τήν μονήν τών Μαγγάνων», έν φ άπέθανεν Αλέ¬ 

ξιος Α'. ο Κομνηνός τφ 1118, καί τό όποιον ή θυγάτηρ του ’Άννα ονο¬ 

μάζει έν τή Άλεξιάδι «τό πεντώροφον οίκημα». Έν τφ πέμπτο; κεφαλαία; 

γίνεται λόγος περί του αγιάσματος του Σωτήρος Χρίστου επί του οποίου 
φκοδομήθη τό σουλτανικόν περίπτερον Τντζιλή-Κιόσκ. Τό άγιασμα τούτο 

ό Σουλτάν Μουράτ τφ 1818 έσεβάσθη καί έπέτρεψεν εις τους Χριστια¬ 

νούς νά προσέρχωνται εις προσκύνημα τή 6η Αύγουστου, οπότε τούτο 

ήγε τήν εορτήν του. Έν τφ έκτο; τέλος καί τελευταίο; κεφαλαίφ εκτίθεν¬ 

ται τά τής μονής τών οδηγών. 

Τό έργον συμπληρούται διά δυο παραρτημάτων. Καίέν μέν τφ πράτ¬ 

τω δίδεται έξόχως ενδιαφέρουσα καί λεπτομερής περιγραφή μετά τών 

σχετικών φσ;τογραφιών απάντων τσίν ευρημάτων ήτοι: τών συντριμμά¬ 

των αναγλύφων καί κεραμοπλαστικής ώς καί τών επιγραφών, έν τφ 

δευτέρφ ό κ. Όεηι&η^οΐ άσχολειται μετά τής ίδιαζοΰσης αύτφ έμβριθείας 
εις τό κατά τάς άνασκαφάς άνευρεθέν θαυμάσιον μαρμάρινου άνάγλυ- 

1 Ό κ. δεν είναι γνωστότατος μόνον εις τό Ελληνικόν δημόσιον 
έν μέσο; τον οποίου ζη από εικοσαετίας, άλλα καί παρά τφ διεθνεΐ επιστημονικά) 

κόσμω λόγω τών σοφωτάτων συγγραμμάτων του, μεταξύ τών οποίων Ιδία διακρίνε- 

ται τό υπό τον τίτλον «Β & Ρ γ ί I ο η ί ς η ε». 

2 Πριν βέβαια έγκαταστήση τούτην όριστικώς έν τοΐς άνακτόροις. 

,ιοκοισια. 

φον τής Βλαχερνιτίσσης, γνωστόν έκτοτε υπό τήν επωνυμίαν Ε’ογεπΙο άο 
Οθίαΐ-Ηπηέ. 

Αιακόσιαι δώδεκα εικόνες κοσμούσι καί διασαφούσι τό κείμενον, με¬ 

ταξύ τών όποίιον έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή τού αναγλύφου τής Βλα- 

χερνιτίσσης, ήτις είναι ή.ώραιοτέρα τών όσο;ν έξεδόθησαν μέχρι τής 

σήμερον, ώς καί δεκατέσσαρες έν τελεί αριστοτεχνικοί πίνακες, ών ό εις 

έγχρωμος. 

Αί «άνασκαφαί τού Γκιούλ-Χανέ», ώς ώνομάσθησαν αί έν τή περιοχή 

τών Μαγγάνων άρχαιολογικαί ερευναι, ανέκαθεν έφείλκυσαν τήν προσο- 

χήν καί τό ενδιαφέρον ολοκλήρου τού επιστημονικού κόσμου. Είναι δέ 

ευνόητος ή ανυπομονησία καί τό ζωηρόν ενδιαφέρον μεθ’ ών άνεμένετο ή 
δημοσίευσις τών πορισμάτων των. 

Άλλ’ έν τούτφ αόνφ δεν έγκειται τό ενδιαφέρον τό όποιον παρου¬ 

σιάζει τό νέον σύγγραμμα* πρέπει προσέτι νά έξαρθή ή ευσυνείδητος 

προσπάθεια διά τήν ταΰτισιν τών μνημείων τά όποια έκόσμουν άλλοτε 
τό τμήμα τούτο τού Βυζαντίου προς τά οΐκτρά έρείπια, τά όποια κειν- 

ται νυν άμορφα επί τής γης ή ύπ’ αυτήν. Προς τον σκοπόν τούτον έμε- 

λετήθησαν πηγαί ποικίλης φύσεως: ίστορίαι, χρονογραφίας αλληλογρα¬ 

φίας περιηγήσεις Ρώσσων προσκυνητών κ,τ.λ. χάρις δ’ εις τάς πληρο- 

φορίας, αίτινες ήντλήθησαν έκ τών πηγών τού το;ν, ολοζώντανοι καί ολό¬ 

φωτοι παρουσιάζονται προ τών όμμάτων τής φαντασίας μας αί εικόνες 

τών μνημείων τών όποίο;ν μόνον πανάθλια λείψανα ύφίστανται έν τή 

πραγματικό τη τι. 

Θά επρεπεν έν τούτοις, ίσως, νά έξατασθή, εάν ύφίσταται σχέσις τις 
μεταξύ τού αναγλύφου τής «Οταηϋο άο ΟΙιίιιΙ Ηαπό» καί τού έξαιρετικού 

σεβασμού τον όποιον έτρεφε προς τήν Βλαχερνίτισσαν Κο;νσταντίνος Θ'* 

ό Μονομάχος, οστις μάλιστα καί ιδιαίτερον νόμισμα έκοψε φέρον τήν εικό¬ 

να της, κατ’ ούδέν διαφέρουσαν τού τύπου τής επί τού αναγλύφου τού 

Γκιούλ-Χανέ παραστάσεως αυτής. Τό έν λόγφ νόμισμα, περί τήν εικόνα 

τού οποίου ρητώς άναφέρεται ή επωνυμία τής Βλαχερνιτίσσης, έξεδόθη τό 
πρώτον υπό τού ]. Βαδαϋίοι· έν «Οοεοπρΐίοη ^όπέταίο <ΪΘ8 Μοππαΐοδ 

ΒγζαηΗη6:ς 1862, ρΐ. ΧΕΙΧ, 12. 

Τό μετά χείρας σύγγραμμα είναι τό δεύτερον τό όποιον μετά τής 

αυτής πάντοτε επιτυχίας εμφανίζεται έντή σειρά τών Κεοΐιετοΐιοδ ίταη- 

ςαίεοε 6Π Τιιτραίο», υπό τήν πεπνυμένην διεύθυνσιν τού κ. Όβιηαη^Ι. 

Πρώτον υπήρξε τό τού αυτού συγγραφέως «Εθ Ταιιιιιΐιΐδ άο Ρτοΐέ- 

είΐαδ». 
I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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I. Παπαθοποΰλου 

ΐΥιΐήανη Ραιηεβιβ, «Ια ίταάίϋοη ηιαηιιεεήίβ άβ Ια οοη'€$ροηάαη$β άβ 
Οβοκνε άβ Οιγρεβ». Σχ. 8ον, σελ. IX—238 μετά 4 πινάκων. 
Κοηιβ. ΙηΞίίίαί Ηίείοήηαβ ΒβΙ§β 1937. 

Έξαιρετικώς πολυμόχθου άλλα και πεφωτισμένης προσπάθειας καρ¬ 

πός είναι τό ώς ανω σύγγραμμα. ?Λ·νεμοχλεύθησαν καί άνεδιφήθησαν τά 
πάντα καί ούτως ό συγγραφεύς κατώρθωσε νά παρουσίαση έν αΰτφ 36 

όλα χειρόγραφα περισο)ζοντα τήν αλληλογραφίαν του λογιοτάτου έν ΓΙα- 

τριάρχαις Γρηγορίου του Κυπρίου (1283-1289), μή συνυπολογιζομένων εις 
ταυτα καί άλλων έξ καέντων η άπολεσθέντων. 

Ό κ. ΚαιηοΟΓΟ δεν ήρκέσθη μόνον εις τό ν' άνευρη καί νά υπόδειξη 

ήμΐν ταυτα, άλλα τά έμελέτησε έν προς έν έμβριθώς καί εφήρμοσε έν τη 

συνολική διατάξει τής ύλης του τεχνικήν σύμφωνον προς τάς νειυτάτας 
έπισ τημονικάς μεθό6ους. 

Τά υφιστάμενα χειρόγραφα διηρέθησαν εις τρεις κατηγορίας: τά πα¬ 

λαιό, τάς έκλογάς καί τά νεούτερα, εις έκάστην δέ των κατηγοριών τού¬ 

των άφιερώθη καί άνά εν ιδιαίτερον κεφάλαιον. 

Έκ των συμπερασμάτων του συγγραφέως εξάγεται ότι αί περισωθεΐ- 

σαι έπιστολαί Γρηγορίου του Κυπρίου ανέρχονται εΐ; 242, άγνωστον όμως 
άν τό άπολεσθέν αρχέτυπον περιείχε τόσας μόνον ή περισσοτέρας. Έκ 

των δυο κυριωτέρων παλαιών χειρογράφων τό μεν τής Μοδένης (ο. Μυ- 

£111611515 82 (III ο 3) περιέχει 216 έπιστολάς, τό δέ τού Βατικανού 
(ο. Υαΐίδοηαδ %τ. 1085) 229. ’Αψ’ ετέρου τό μέν παλαιόν χειρόγραφον 
του Αουγδούνου Βαταυών (ο. Εοίάοιίδίε 13. Ρ. Ο. 49) τό όποιον 

έχρησιμοποιήθη καί δι* άλλας εκδόσεις, άλλα καί διά τήν παρά Μΐ£ΐΐ6 ως 
καί τό έκ των νεωτέριυν χειρογράφοιν τής Βιέννης (ο. \Γΐ(3οί>οιιοηδίδ Ηίδ- 

1οποιΐ3 Οταοοιίδ 101) τό όποιον έχρησιμοποιήθη διά τήν έκδοσιν τού πρ. 

Λεοντοπόλεως, είναι απλά αντίγραφα τού χειρογράφου τής Μοδένης. 

Κατά τά αυτά συμπεράσματα ή έκδοσις των επιστολών ώς καί των (/.πάν¬ 

των Γρηγορίου τού Κυπρίου παρεσκευάσθη μέν έν μέρει παρ’ αυτού τού¬ 

του, άλλ’ ούτε συνεπληρώθη ούτε ήλθεν εις φως ζώντος αυτού. ΓΙροκεΐ- 

μένου περί τής αλληλογραφίας τουλάχιστον είναι προφανές ότι αυτή πε- 

ρισυνελέγη καί έξεδόθη παρά τίνος των φίλων του, τής ήγεμονίδος Ραου- 

λαίνης ή τού Χοΰμνου. 

Πολυάριθμοι πίνακες καθορίζουσι μετά μαθηματικής ακρίβειας τά 
τών διαφόρο)ν χειρογράφων, τά των αντιγράφου, κτητόρων κ.λ.π. εις τρό¬ 

πον ώστε τό έργον καθίσταται όντως πολύτιμον βοήθημα διά πάντα Βυ- 

ζαντινολόγον. Ύπάρχουσι προσέτι πίνακες έμφαίνοντες τήν χρονολογικήν 

τάξιν τών επιστολών ώς καί τό πιειρίί: μιας έκάστης έξ αυτών. 'Η λεπτο¬ 
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λόγος μάλιστα μέριμνα τού συγγραφέως φθάνει μέχρι τού νά κατάρτιση 
πίνακα αλφαβητικόν τών επιστολών έκ τού πρώτου γράμματος έκά¬ 

στης αυτών. Αντί τούτου όμως θά έπροτιμώμεν πίνακα ιδιαίτερον έμφαί- 

νοντα, έστω καί έκ τών ένόντων, τούς άποδέκτας τών επιστολών. 

Εις τό έργον επισυνάπτονται ή αυτοβιογραφία Γρηγορίου τού Κυ¬ 

πρίου καί ή προς τον ρήγα τής Κύπρου επιστολή μετά γαλλικής μετα- 

φράσεως, έν τή όποίφ παρεισέφρησαν άβλεψίαι τινές. Έν σελ. π.χ. 191, 

5-6 6 συγγραφεύς τής «αυτοβιογραφίας-» δεν εκφράζεται τόσον κατηγο¬ 

ρηματικούς όσον παρίσταται τό πράγμα έν τή μεταφράσει1. 

Επειδή δέ τό περί ού ο λόγος χωρίον είναι δυνατόν νά δώση τό έν- 

δόσιμον εις τό νά θεωρηθή ή «αυτοβιογραφία» ώς πράγματι παρ’ ετέρου 
γραφεισα θά έπρεπε νά μετεφράζετο μετά μεγαλυτέρας έπιφυλάξεως ή 
τουλάχιστον ώς έχει έν τώ κειμένφ. 

Έν σελ. 187, 14 ή λέξις τηοΙαπ^Θδ εΐναι ανεπαρκής διά νά άποδώση 
τό νόημα τής λέξεως «συγγραφή», ή τις εύρίσκεται ενταύθα έν έναργεϊ 

άντιθέσει προς τήν λέξιν «πυκτίδα», ήτις επακολουθεί κατωτέρω, σοβαρόί- 

τερον όμως είναι τό έν τή αυτή σ.ελίδι 20-23. 

Έξ όσων έφερεν εις φως ή θαυμαστή προσπάθεια τού κ. ΠαηιοΘΓε 

καί τά οποία μετά τοσαύτης σαφήνειας εκτίθενται έν τφ έργφ του τούτω 

άποδεικνΰεται ότι μία νέα εκδοσις τής αλληλογραφίας Γρηγορίου τού Κυ¬ 

πρίου είναι απαραίτητος. Τήν έκδοσιν ταύτην, τήν οποίαν θά άναλάβη ό 

ίδιος ό σοφός συγγραφεύς κ. ΕΒίιΐϋΟΓΟ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θά 
διεξαγάγη μετά τής αυτής επιτυχίας. 

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

5ίβρύαηβ Βΐηοη, αία νίβ άε 5/ ΡιβΓΓβ ΓΑίίιοηϋβ». Έν τφ Ε' τόμφ 
τών «3ίαάι Βιζαηϋιύ εί ΝβοβΙΙεηιει» 1. Άνακοίνωσις γενομένη εν 

τφ V Διεϋνεϊ Βνζαντινολογικφ Σννεδρίω τής Ροομης κατά Σε¬ 

πτέμβριον τον 1936. 

Ό ότρηρός τής Βυζαντινής περιόδου μελετητής κ. 51. Βίηοη από 

πολλού έστρεψε τάς έρευνας του προς τό άγιώνυμον ορος παρασκευά- 

1 Ή σχετική ψράσις δέον νά μεταφρασΌ-η γαλλιστί ώς έξης : Ιε οοπείάότε 

οοηιπιε πιοί ιτιεπιε εΐ ο’εΒί οίπεί ηηε ]ε 1ε ά63Ϊ£ηε. Τό δέ άκρα ημών έ'νωσις μό¬ 

νον ώς ποίτε ρ^τίαΐΐε ηηίοπ. δύναται νά μεταφρασύη καί ούχί ποίχε ειιόΐίιηβ 
ιιηάέ». 
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ζων ιστορίαν Γοϋ εν Άθω μοναχισμού, περί οΰ επιστημονική τοιαΰτη 

δεν υπάρχει μέχρι τής σήμερον. Έπί τού αντικειμένου τούτου άλλωστε 
και αι ύφιστάμεναι πηγαί είναι λίαν πενιχραί. Τό αρχαιότερο ν δημοσιευ- 

μένον κείμενον το σχετικόν προς τον Άθω χρονολογείται από τού 872 

Αξιόλογο ν συμβολήν θά παράσχιοσιν έν προκειμένη) τά αρχεία τού αγίου 

"Όρους καί προ πάντων τά Συναξάρια. Παρήλθε βεβαίως ό καιρός, καθ’ 

δν τά Συναξάρια εθεωρούντο απλά παραμύθια. Έν αυτοί; πολλάκις ό 
ιστορικός δύναται νά άντληση άξιολόγους ειδήσεις εκεί όπου ή ιστορία 
σιωπά. Ούχ ήττον όμως ό κ. Βίηοιι συνιστά έν προκειμένη) μεγάλην επι¬ 

φυλακτικότατα, λόγιο τού δτι πολλάκις οί συναξαρισταί έξυμνούντες ένα 

άγιον άντλούσι λεπτομέρειας έξ άλλων βιογραφιών άγιων. Τό βάσιμο ν 
τής δοθοτάτης παρατηρήσεώς του ό κ. Βίηοη εκθέτει έν τή ιός άνω 

ανακοινώσει, προκειμένου περί τής βιογραφίας τού αγίου Πέτρου τού 
Αθωνίτου, δστις θεωρείται ό πρώτο; τού Αγίου "Όρους μοναστής. 

Την βιογραφίαν ταυ την ό κ. Βίηοη μάς παρουσιάζει ως πρότυπον 
των μεθόδων τάς οποίας μετήρχοντο ένιοι των συναξαριστών προς συγ¬ 

γραφήν των Βίων των "Αγίων. 

"Ως συγγραψεύς τής βιογραφίας Πέτρου τού Αθωνίτου παρουσιάζε¬ 

ται Νικόλαός τις μοναχός, δστις την δλην άφήγησίν του τοποθετεί υπό 
τό κύρος τού Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων. 

Κατά τήν βιογραφίαν ταύτην ό Πέτρος ήτο στρατιώτης. Συλλη- 

φθείς αιχμάλωτος υπό τών ?Αράβων ήχθη εις τήν νέαν πρωτεύουσάν των 
τήν Σαμάραν. Εκεί σώζεται έκ τής αιχμαλωσίας υπό τού αγίου Νικο¬ 

λάου καί οδηγείται εις Ρώμην, ένθα κείρεται μοναχός υπό τού πάπα, 

μεθ’ δ αναχωρεί έκζητών τόπον κατάλληλον οπούς μονάση. Άλλα τό 
πλοΐον ού έπέβαινεν έσταμάτησε θαυμασίως έμπροσθεν τού "Αγίου Ό¬ 

ρους, οπού ό άγιος κατήλθε νοήσας οτι οΰτος ήτο 6 τόπος ό άνωθεν προσ¬ 

διορισμένος αύτω. Μετά ασκητικόν βίον 55 ετών άπέθανεν έν τή ερη¬ 

μιά, το δέ λείψανό ν του άνευρέθη μετά έν έτος Οπό κυνηγού ανος και 
δύο μοναχών, οΐτινες παραλαβόντες αυτό τό μετεκόμισαν προς ταφήν. 

Ό κ. Βίηοη παρατηρεί δτι δύο σημεία έν τή βιογραφίφ ταύττ): 

έλέγχουσιν άμεσοις τήν έξάρτησιν αυτής έξ άλλιυν βιογραφιών. Ταύτα 

δέ είναι τό ώς έκ θαύματος σταμάτημα τού πλοίου έν » έ ~*η θαλάσση 

καί ή τυχαία άνεύρεσις μετά καιρόν τού νεκρού σώματος τού άσκητού 
υπό κυνηγού ή μοναχού. Ταύτα άπαντώνται συχνάκις καί ομοιομόρφους 

και έν άλλοις Βίοις "Αγίων. Μετά τής ίδιαζούσης αύτω έπιμελείας ό κ. Βί- 

1 Ή μελέτη αύτη έξεδόθη πλήρως τελευταίο);, περίληψής όμως αυτής καί 

απαθών τών άνακοινιυσεων έδημοσιεΰθη καί έκοινοποιήθη πολύ προ τής ένάρξεως 

τών εργασιών τού έν Ρώμη Συνεδρίου* 
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ποπ αναφέρει τούς σοφούς· τούς άσχοληθέντας περί τούς έν τοΐς Βίοις 

Αγίων κοινούς τούτους τόπους. 5Αλλά δεν είναι τούτο μόνον* δ συγγρα- 

φεύς προβαίνουν έτι περαιτέρω έν ταίς έρευναις του άποδεικνΰει περι- 

τράνωςδτι τό Συναξάριον Πέτρου τού Αθωνίτου έν τφ συνόλφ του ήν- 

τλήθη έκ δύο συμπληρουσών άλλήλας διαφορετικών πηγών. Καί τό μέν 

πρώτον μέρος ήντλήθη έκ τής άφηγήσεως τού επισκόπου Λακεδαιμόνιας 

Βασιλέως, δστις περιγραφών τρία θαύματα τού έν άγίοις πατρός ημών Νι¬ 

κολάου επισκόπου Μύρων τής Λυκίας, αναφέρει έν τφ τρίτω τούτων τον 
στρατιώτην Πέτρον, τον όποιον ό άγιος Νικόλαος εμφανιζόμενος εις αυ¬ 

τόν, σώζει έκ τής αιχμαλωσίας καί τον οδηγεί εις Ρώμην ένθα δ Πάπας 

τον κείρει μοναχόν. 

Ό Βασιλεύς δμα)ς σταματά μέχρι τού σημείου τούτου, ούδέν δ’ απο¬ 

λύτως αναφέρει περί τού μετέπειτα βίου τού Πέτρου. Ό κ. Βίηοη ηύτύ- 

χησεν έν ταίς έρευναις του νά άνακαλύψη έν τφ Παρισινφ έλλην. κώδικι 

345 τήν ανέκδοτον ακολουθίαν Πέτρου τού Αθωνίτου ποιηθεΐσαν υπό 

τού περικλεούς Τθ)σήφ τού "Υμνογράφου. Ούτος δμως μόνον περί τού 
ασκητικού βίου καί τού θανάτου τού Πέτρου ποιείται λόγον, ούδέν δ 

απολύτως αναφέρει περί τού προτέρου κατά κόσμον βίου του. Είναι λοι¬ 

πόν έκτος πάσης αμφιβολίας δτι ό συγγράψας τον Βίον Πέτρου τού Άθω- 

νίτου μοναχός Νικόλαος ήντλησε τό μέν πρώτον μέρος τού πονήματος 

έκ τής άφηγησεως τού επισκόπου Βασίλειος, τό δέ δεύτερον έκ τής ακο¬ 

λουθίας Τωσήφ τού Ύμνογράφου. "Άγνωστον δμιος, παρατηρεί δ κ. Βι. 

ποπ, άν Πέτρος δ Στρατιώτης και Πέτρος δ Αθωνίτης είναι έν και τό 

αυτό πρόσιυπον, ή άν δ συγγράψας τό Συναξάριον μοναχός Νικόλαος έκρι¬ 

νε καλόν νά προσαρτήση εις τήν βιογραφίαν τού Αθωνίτου καί τήν τού 
Πέτρου τού Στρατιώτου διά νά λαμπρύνη καί τον πρότερον βίον τού 

έν "Άθω άκμάσαντος άσκητού. Τοιαύτα δέ πράγματι παραδείγματα δεν 

είναι σπάνια εν τοίς Συναξαρίοις. 

Έν τελεί ό κ. Βίηοη επιλαμβάνεται τού ζητήματος τής πατρότητος 

τής περί ής δ λόγος βιογραφίας, τίς είναι δηλαδή δ συγγράψας αυτήν. 

Κατά τούς άγιορείτας πρόκειται περί τού Νικολάου τού Κατασκεπηνού 
συγγραφέως καί άλλων βιογραφιών. Ό κ. Βίηοιι δμως άποδεικνύει, επί 

τή βάσει άδράς επιχειρηματολογίας, οτι δ γράψας τήν βιογραφίαν Πέτρου 

τού Αθωνίτου είναι Νικόλαος δ Σιναΐτης συγγραφεύς τής βιογραφίας 
καί τού ετέρου διαπρεπούς άσκητού τού αγίου Όνουψρίου, προς δν πα¬ 

ραλληλίζεται- πάντοτε Πέτρος δ Αθωνίτης. Ή μνήμη αυτών γεραίρεται 

τή αυτή ήμερα (τή 12η Ιουνίου), όμού παρίστανται έν ταίς τοιχογραφίαις 
τών μονών τού "Αγίου "Όρους, ά.μφότεροι δ5 έν τή αυτή "Ακολουθία εγ¬ 

κωμιάζονται παρά Τωσήφ τού "Υμνογράφου. 

Προκειμένου παρά τού χρόνου καθ’ δν ήκμασε Πέτρος δ Άθαηάτης 
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6 κ. Βίηοη παρατηρεί, ελλείψει ετέρου τεκμηρίου, ότι ούτοςέζησε προ 
του 893 καί τούτο διότι κατά τον χρόνον τούτον άπεβίωσεν Ία>σήφ δ 
Ύμνογραφος. 

Ή αξία τής περισπούδαστου ταύτης πραγματείας τού κ Βίηοη δεν έγ¬ 

κειται μόνον εν τή νέμ θεωρίρ. περί τού τρόπου τής χρησιμοποιήσεις 
των Συναξαρίων, ούδ’ εις την επιτυχή έπίλυσιν διαφόρων προβλημάτων 
άφορώντων είς την βιογραφίαν τού προττου τού ΓΑγίου όρους μοναστοΰ 

άλλ’ έν τή παραθέσει πολυαριθμοτάτων παραπομπών, αί πλεϊσται τών 
οποίων έξ ανεκδότων κειμένων προέρχονται. Θά ήτ° ευχής έ'ργον άν ή 

οντιος πολύτιμος καί διδακτικωτάτη αυτή μελέτη μετεφράζετο ελληνιστί 

1. ΜΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟν 

Είρΐάιο ΛΙίοηί, Κοηιαηο ϋ ΜβΙοάβ, $α££ίο οήίίεο β άιβά ιηη'ι ιηβάΐ- 

Η—Ο. Β. ΡαΓανία βί (1. Τοήηο 1937 ο. 233. 

Ή πνευματική τού Ρωμανού κληρονομιά, ή είς τούς κώδικας άπο- 

κειμένη καί τμηματικώς τό πρώτον υπό τού Καρδηναλίου ΙΙίτρα τφ 1876 

είς τά Αηαίοοία δηαοσιευθεισα, ειτα δε υπό τού Κταιηθαείιοτ 
καί τού Ρ. Μααε καί άλλων πλουτισθεισα καί γνωστή γενομένη, διά τής 
έκδόσεως δέκα νέων άνεκδότων ύμνων υπό τού Έλπιδίου Μιόνη έκ τού 

ΙΙατμιακού κώδ 213 αποβαίνει έτι πολυτιμότερα καί ενισχύει την περί 
τού Ρωμανού έξενεχθεΐσαν γνώμην ώς υπάτου μελωδού καί ποιητού όχι 

μόνον τής ορθοδόξου εκκλησίας, άλλα καί παντός τού χριστιανικού 
κόσμου. 

Τής έν λόγο) έκδόσεως προηγείται εκτενής εισαγωγή (σ. 1—·68), διη¬ 

θημένη είς 6 Κεφάλαια, έν οις όρθώς ορίζεται ή εποχή τή; ακμής 

τού Ρωμανού, 6 έκτος αιών, καί έπιφέρονται τά γνωστά πενιχρά βιογρα- 

φικά σημειώματα περί τού ποιητού (σ. 1 —10), έρευνάται ή ονομασία καί 

σημασία τού Κοντακίου, τήν οποίαν δυσκολεύεται ό εκδότης νά όρίση, 

καθορίζονται τά άπαρτίζοντα τό Κοντάκιον στοιχεία καί μέρη (προοί* 

μιον, έφΰμνιον, μέτρον, ήχος, ειρμός, Κεφ. Β', σ. 10—17), υποδεικνύονται 

αί πηγαί έξ ών ήντλησε τάς υποθέσεις των ύμνων του ό Ριομανός (II. 

καί Κ. Διαθήκη, Έφραίμ ό Σύρος, οί πατέρες τής εκκλησίας καί ο! βίοι 
των άγιων (Κεφ. Γ' σ. 18—26), εξετάζεται ή ποίησις τού Ρωμανού ώς 

δράμα θρησκευτικόν τέλειον, κατά τον ορισμόν τον οποίον εξήνεγκεν ό 
Βαιινγ είς τό έ'ργον του Ροέΐοε οί Μοίοιίοε (σ. 36), έξαίρεται ή αξία καί 

τέχνη τής ποιήσειος τού Ρωμανού καί τό ποιητικόν αυτού έξαίρετον τά- 
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λαντον, κατά τήν κοινήν ομολογίαν των είδικώς περί αυτού άσχολη- 

θέντων (Κεφ. Ε7 σ. 46) καί ώς κατακλείς έπιφέρεται κατάλογος των 

14 περισωθέντων έν τή Ανατολή καί τή Δύσει κυριωτέρων κωδίκων των 
περικλειόντων έργα τού Ρωμανού, των οποίων γίνεται απόπειρα κατατά- 

ξεως καί έξαρτήσεως από πρωτοτύπου (μή ύπάρχοντος μηδέ σφζομένου, 
Κεφ. ΣΤ'σ. 53—68) άνευ θετικού αποτελέσματος, διότι τό αρχικόν πρω¬ 

τότυπον άπωλέσθη, οί δέ σωζόμενοι αρχαιότεροι κώδικες, ώς ό τής Λαύ¬ 

ρας Γ 27, τού Βατοπεδίου 1041 καί ό Σιναϊτικός 925 μόλις ανάγονται 
είς τον Γ αιώνα, καί ή μεταξύ τούτων διαφορά είναι τοσαύτη ώστε νά 

μή έπιτρέπη τον ακριβή καθορισμόν τής συγγένειας αυτών προς τό αρχέ¬ 

τυπον. 

Είς τά 6 τής εισαγωγής Κεφάλαια περιέκλεισεν ό εκδότης οσα περί 
τού Ριυμανού καί τού έργου αυτού ήσαν έκ των προηγουμένων εργασιών 

των περί αυτού άσχοληθέντων γνωστά, χωρίς νά προκύψη νέον τι στοι¬ 

χείο ν προς συμπλήρωσιν τών πολλών κενών, άτι να άναμένουσι τήν πλή- 

ρωσιν είς τά χάσματα καί άπορούμενα τού Ρωμανού. 

Μετά τήν εισαγωγήν καί τήν παράθεσιν φωτογραφικού αποτυπώμα¬ 

τος μιας σελίδος έκ τού Πατμιακού κόί>δ. έξ οΰ ή έκδοσις, άκολουθούσι 

τά δέκα ανέκδοτα Κοντάκια τού Ρωμανού είς διαφόρους έορτάς καί πε¬ 

ριστάσεις. 1) Κοντάκιον είς τον άγιον Θεόδωρον τφ Σαββάτο; τής α' έβδο- 

μάδος τών νηστειών (τού Κοντακίου τούτου έξέδωκεν ό Πίτρα επί τή 

βάσει τριών κωδίκων (ϊδ. Αηαίοοία 5αθΓ& Α, 579—81) τό προοίμιον 

καί 6 στροφάς). 2) Κοντάκιον τή Τετάρτη τής γ' έβδομάδος τών νηστειών 

«ψαλλόμενον είς έκαστον σεισμόν καί εμπρησμόν». (Τού Κοντακίου τού¬ 

του εννέα στροφαι έδημοσιεύθησαν υπό τού Μ&&5 έν Βγζαηΐίηίεολιε. 

ΖβθδοΗηίΐ 1906 σ. 2—6, 316—319, 390—403, 409—425). 3) Κοντάκιον 
τής γ'έβδομάδος τών νηστειών «αδόμενον είς τον Νώε». (Τούτου τό προ- 

οίμιον μετά τριών στροφών έδημοσίευσεν ό Πίτρα έ'νθ’ άνωτ. σ. 451 — 

453). 4) Κοντάκιον τή Κυριακή τής 5' έβδομάδος τών νηστειών «αδόμενον 

είς θυσίαν Αβραάμ», 5) Κοντάκιον τή Τετάρτη τής ε' έβδομάδος τών 

νηστειών. 6) Κοντάκιον τή Πέμπτη τής ε' έβδομάδος «κατανυκτικόν 
ψαλλόμενον ήνίκα καί ό μέγας κανών αδεται». 7) Κοντάκιον τή Κυριακή 

τής ε' έβδομάδος «κατανυκτικόν αδόμενον είς τον Ισαάκ ότι ευλόγησε 
τον Ιακώβ». 8) Κοντάκιον τή Τετάρτη τής <47 έβδομάδος τών νηστειών 

«κατανυκτικόν είς πλούσιον καί τον Λάζαρον». 9) Κοντάκιον τφ Σαβ- 

βάτφ τής έβδομάδος τών νηστειών «αδόμενον είς τον δίκαιον καί τε¬ 

τραήμερον Λάζαρον» καί 10) "Ετερον Κοντάκιον «είς τον όσιον καί δί¬ 

καιον Λάζαρον τον τετραήμερον». (Τούτου έξέδωκεν ό Πίτρα (έ'νθ. άνωτ. 

σ. 473—475) τό προοίμιον καί 5 μόνον στροφάς, τήν α', β', γ', δ', ιη'. 

Καί τά δέκα ταύτα άριθμηθέντα Κοντάκια φέρουσιν είς τήν άκρο- 
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στιχίδα τό ό'νομα του Ρωμανού* επομένως ούδεμια αμφιβολία ότι είναι 
γνήσια τοΰτου ποιήματα. Ό εκδότης ήκολούθησε πιστώς το κείμενον του 

Πατμιακου κώδ. δημοσιεΰσας τούτο ως εχει ά'νευ συμπληρώσεως των κε¬ 

νών ουδέ διορθώσεων των ορθογραφικών σφαλμάτων εξ ών γέμει χό 
χειρόγραφον. 

Έκ των δέκα τούτων Κοντακίων σπουδαιότατον είναι τό ύπ’ άριθ 

2, ήτοι τό ψαλλόμενον εις σεισμόν και εμπρησμόν. Έν τυύτω καθορίζε¬ 

ται ασφαλώς ή εποχή τής ακμής του Ρωμανού καί περιγράφονται μετά 
σαφήνειας ή στάσις τοΰ Νίκα ύπ’ αυτού ώς αύτόπτου και μάρτυρας καί 

τά φοβερά δεινά τά όποια επληξαν τού; κατοίκους τής πρωτευοΰσης, 

ήτοι 6 προηγηθείς τής στάσεως σεισμός» οι επακολουθήσαντες τον εμφύ¬ 

λιον σπαραγμόν φόνοι, ό εμπρησμός τής πόλεως καί των δύο μεγάλων 

καί περιφανών αυτής ναών, τής 'Αγίας Σοφίας και τής 'Αγίας Ειρήνης, 

χτίσματα άμφότερα τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τά μεγάλα καί ιστο¬ 

ρικά ταύτα γεγονότα, τά όποια περιγράφει ό Ρωμανός μετά δραματικής 
τέχνης, ήσαν πρόσφατα εις την μνήμην τών ακροατών του «καί ή μνήμη 

τούτων ήχμαλώτιζε τον νουν καί την διάνοιαν αυτού καί όκνηροτέραν 

την γλώτταν έποίει προς την διήγησιν» (στροφή ιε', 318). Ούχ’ ήττον 
όμως δι’ ολίγων στίχων επαναφέρει εις την μνήμην αυτών τά προσφάτως 

λαβόντα χώραν καί προτρέπει αυτούς εις μετάνοιαν λέγων «Μίαν δευτέ- 

ραν τήν πληγήν ό κτίστης επιφέρουν, ανθρώπους δέ εύρίσκων κρείττους 

μή γενομένους, άλλα καί χείρους εαυτών, ιότε άθυμίαν επιφέρει είς αυ¬ 

τήν την τράπεζαν τής χάριτος* καυθήναι συγχιυρήσας τά άγια τά τής εκ¬ 

κλησίας... καί έξεχέετο ό θρήνος τού πλήθους εν πλατείαις τε όμού καί 
έκκλησίαις* τά πάντα γάρ τό πυρ διέφθειρε» (στροφή ι.δ'). «Τό πυρ μέν 

γάρ ταΐς ύλαις έτρεφε το σπεΰδον διατρέχειν ύπ’ άνεμων επίφοβων ωθού¬ 

με νον προς τό κατακαίειν» (στροφή ιε'). «Νεφέλης δίκην μέν τό πυρ έν 
δλω τώ αέρι έκτύπει έξαστράπτον καί πάντα καταφλέγον ήχον καί φόβον 

εμποιούν* ούκ άνέμοις εικον έναντίοις καί πολλοί ς, ούχ’ύδατα ψοβούμε- 

νον, προς τούτοις δέ τό ύδωρ έγείρετο τό έν τή θαλάσση, τών ανθρώ¬ 

πων δέ αί χείρες άνόνητοι προς επικουρίαν, άντέτεινεν αύτοΐς το πυρ 

καί ένίκα καί ή θάλασσα αυτή έφιλονείκει. έκώλυε γάρ τούς φεύγειν 
έπειγομένους. ομο»ς ΐν’ εΐπω συνελών πάντα τά έν τώ άστει σύν καί 

ταΐς έκκλησίαις άμα τώ παλατίω πάσης έλπίδος ήν έκτος όσον επ’ άν- 

θρώποις» (στροφή ις' καί ιζ'). Καί εξακολουθεί* «υπό μέν τούτων τών 

δεινών κατείχετο ή πόλις καί θρήνον είχε μέγαν. Σύν τούτοις δέ εικότως 

έπηύχετο καί ό βασιλεύων, σύν τούτφ δέ σΰνευνος ή τούτου, δός μοι 

βοών σωτήρ ώς καί τφ Δαυίδ σου τού νικήσαι Γολιάθ* σοί γάρ ελπίζω... 

'Ότε δέ ήκουσε Θεός φωνής τής τών κραζόντων καί τών βασιλευόντων 

καί έδωκε τφ άστει τούς φιλανθριόπους οίκτιρμοΰς, όδυρμός πικρός γάρ 
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εγεγόνει δι αυτούς άναιρεθέντας ξίφεσι. γυναίκες χηρείαν ώδύροντο, 

παΐδες^όρφανίαν, οί πατέρες ατεκνίαν, οι σύγγονοι στέρησιν συναίμων. 

άλλοι απώλειαν έθρηνουν πραγμάτων, καί τό πένθος ήν κοινόν πάοη τή 

πόλει* εκεί το χαμαί ό θρόνος τής εκκλησίας» (ή ιΑγία Σοφία) (στο. ιη', 

ιθ ). Και κατακλείει τήν εικόνα τής μεγάλης συμφοράς διά τών εξής συγ¬ 

κινητικών παραπόνων* «Ψαλμοις έγέραιρον ποτέ Σοφίαν καί Ειρήνην 

δυνάμεις τάς ένδοξους τής άνω πολιτείας οί τού βαπτίσματος υιοί, έ'βλε- 

πον δέ άρτι τούς ναούς τούς ιερούς κειμένους είς τό έδαφος, τό κάλλος 

τό έκ τούτων το ένδοξον πλήρες ήν σαπρίας* ό δέ τόπος ό εκλάμπων 

φαιδρό τη τα φόβον νυν ήπείλει* άπήστραπτε ποτέ τό φως έκ τού κάλλους, 

άπεδίωκε νυνί τό πυρ τούς όρώντας» (στρ. κ'). 

Τδού όποια δεινά ύπέστη ή πόλις επί τής βασιλείας τού Μ. Ιουστι¬ 

νιανού περιγραφόμενα μετά τοσούτου λυρισμού υπό τού ταύτα έπιζήσαν- 

τος Ρωμανού καί διά τά όποια αναγράφει ή πόλις ευχαριστήρια ώς λυ- 

τρωθεΐσα αυτών. Δίς ό ποιητής έν τφ ύμνο) τουτω επαναλαμβάνει τήν 
λέξιν «δεινά» έν σελ. 99,882 «υπό μέν τούτων τών δεινών κατείχετο ή 
πόλις» καί έν σελ. 105,551 «τών περιεχόντων δεινών έξελού με καί θερά- 

πευσον έμου τήν άθυμίαν». ΤΙ λέξις δέ αύτη μεταφέρει ημάς φυσικώς 
καί άβιάστως είς ιό Κοντάκιο ν τού Ακαθίστου ύμνου, έν φ ό αυτός ποι¬ 

ητής διά την απαλλαγήν τής πόλεως έκ τών δεινών αναγράφει είς τήν 

υπέρμαχον στρατηγόν τά νικητήρια καί προσφέρει ευχαριστήρια. 

Οί δύο ούτοι ύμνοι τού Ρωμανού, ό κατά τήν Τετάρτην τής γ' έβδο- 

μάόος των νηστειών ψαλλόμενος καί περιγράφουν τήν συμφοράν τής πό¬ 

λεως κατά τήν στάσιν του Νίκα, καί ό τής Ακαθίστου Ακολουθίας, 

έχουσι στενήν σχέσιν καί συγγένειαν* ό δεύτερος είναι φυσική συνέπεια 

καί συνέχεια τού πρώτου. Έπηκολούθησαν απροσδόκητα μεγάλα γεγονότα 

Γ.ν τή πόλει, σεισμός, εμφύλιος στάσις, σφαγαί τεσσαράκοντα χιλιάδων 
ανθρώπων, καταστροφαί ανήκουστοι έκ τών πυρκαϊών, θρήνοι άπαρά- 

κλητοι χηρών καί ορφανών, ζημίαι ανυπολόγιστοι ήθικαί καί ύλικαί, 

κίνδυνος καί αυτού τού θρόνου τοΰ Ιουστινιανού, τού οποίου ή τρομερά 

στάσις υπέσκαψε τά θεμέλια, ώστε ήτο επόμενον ή ευσέβεια καί πίστις 

τού Ρωμανού νά έκπυρωθή είς επταπλασίαν κάμινον, καί είς μέν τον 
πρώτον ύμνον νά άναπέμψη δόξαν είς τον Χριστόν διά την νίκην (στρ. 

κδ') καί «την λύτρωσιν τού άστεως από πάσης ταραχής, σεισμού, λιμού 
καί θνήσεως» (στρ. κε'), εις δέ τον δεύτερον, τον τής Ακαθίστου, νά άνα- 

γράψη τά νικητήρια καί ευχαριστήρια είς τήν Θεοτόκον ώς προστάτιδα 
της πόλεως διά τήν άπολΰτρωσιν έκ τών δεινών. 

Τήν τοιαΰτην στενήν σχέσιν τοΰ ύμνον τής Ακαθίστου με τά λα- 

|3όντα τότε χώραν έν Κ]πόλει κατά τήν στάσιν τοΰ Νίκα ύπεστήριξα έν 

τή πρώττ) περί τοΰ Ρωμανού μελέτη μου τφ 1917 έν Θεσσαλονίκη (σ. 24) 
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χωρίς νά γνωρίζω τά σχετικά δημοσιεύματα του Μ&&5, καί έπανέλαβον 
μετά νέων ακλόνητων έπιχειρηματοτν καί εν δεύτερη κριτική μελετη περί 

του Ακαθίστου έν τη «Θεολογία» (1929 σ. 257—287), τά όποια έπιβε- 

βαιοΰνται καί έπικυρούνται διά τής υπό του Μίοηί δημοσιεύσεως του 

Κοντακίου εις την στάσιν του Νίκα. 

Παραδόξως όμως, μεθ’ όσα είπον καί έγραψα, προ ολίγων ετών (τφ 

1934) ένεφανίσθη μελέτη έν τφ «Έκκλησιαστικφ Βήματι» (φυλ. 10—20) 

τιτλοφορούμενη «ό Ακάθιστος ύμνος, σκέψεις περί του συγγραφέως αυ¬ 

τού» έν ή ό συντάκτης αυτή; καθηγητής τής Ριζαρείου Σχολής κ. Άν- 

δρεόπουλος χωρίζει τό Κοντάκιον από τοΰ ολου ύμνου, καί τό μεν δέχε¬ 

ται γραφέν επί τού Ηρακλείου, διά τον λογον ότι επί τής βασιλείας αυ¬ 

τού έπολιορκήθη ή πόλις υπό των βαρβάρων καί ύπέστη τά δεινά τά 

ύπαινισσόμενα δήθεν έν τω Κοντακίω, τον δε Ακάθιστον ύμνον βραδύ¬ 

τερου κατά τον ένατον αιώνα, καί δή ύπο τής Κασσιανής ! 

Ή άναίρεσις των υποθέσεων έφ’ ών στηρίζεται ό συγγραφείς θά 
ύπερέβαινε τά όρια τής προκειμένη; κριτικής, άφού άλλως τε έγένετο εις 

τάς δύο προμνησθείσας μελέτας μου περί τού εν λόγω ύμνου, θά περιο- 

ρισθώ όμως εις τινα νεοφανή προσαγόμενα επιχειρήματα τού καθηγη- 

τού, διά των οποίων αγωνίζεται νά μεταφέρη τον Ακάθιστον ύμνον εις 

τον ένατον αιώνα. 

Καί γράφει δτι 6 ποιητής τού ύμνου τά σκιρτήματα τού Ίωάννου 

(στροφή ε' Ακαθίστου «και άλμασιν ως μσμασιν έβόα προς την Θεοτό¬ 

κον») εκλαμβάνων «ώς φωνήν καί ομιλίαν εύρίσκεται υπό ανατολικήν 

έπίδρασιν καί μάλιστα κατά τον η' καί θ' αιώνα οπότε ήλθομεν εις πυ- 

κνοτέραν καί συχνοτέραν σχέσιν μέ τούς "Άραβας». 

Άτυχεστατον καί σαθρόν τό επιχείρημα, άναιρούμενον υπ' αυτού τού 

Ρωμανού, δστις εις τάς κινήσεις τού σώματος, εις τά μέλη τού σώματος, 

εις την περιβολήν τού σώματος, εις πάντα τά άψυχα διά τής φαντασίας 
προσδίδει φωνήν καί γλώσσαν και στόμα, ϊνα παραστήση ζωηροτέραν την 

έκφρασιν. Ιδού τί λέγει εις τούς ύμνους του: «Καί ουρανός σε πάσιν εκή- 

ρυξεν ώσπερ στόμα τον αστέρα προβαλλόμενος σωτήρ» καί πάλιν εις ανέκ¬ 

δοτον ύμνον του : «Έν άρρήτφ φαιδρότητι. φανείς ταις Μυροφόροις άγγε¬ 

λος καί χαράς περικείμενος σύμβολα τη στολή προ των λόγων έφ&έγγετο». 

(Ποβλ. καί Κοντάκιον τού Πάσχα έν «Γρηγορίφ Παλαμα» Α. 38 στροφή 

κα'). Καί δπιος διά τών αλμάτων τό βρέφος έν τή κοιλίφ τής Ελισάβετ 
0)ς δι’ ασμάτων έβόα προς την Θεοτόκον, ιός φέρεται εις τύν Ακάθιστον, 

ούτιος 6 επί τού τάφου άγγελος διά τής άπαστραπτούσης αυτού στολής, 

εφθέγγετο, ούτως δ ουρανός διά τού άστέρος έκήρυττε την γέννησιν τού 

Χριστού. 
Ή τοιαύτη προσιοποποίησις τών άψυχων είναι συνηθεστάτη παρά 
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τφ Ρωμανφ. Έν τφ Κοντακίφ αυτού εις τον Λάζαρον (έκδ. Μίοηί σ. 206 

στροφή η , θ', ι, ια', κέξ.) λαμβάνει χώραν θαυμάσιος διάλογος μεταξύ 

τού αδου καί τού θανάτου, έν ώ ό αδης άκούσας «τών ποδών τού Ιη¬ 

σού τον κτύπον» έρωτα τον θάνατον* «τίνες οΰτοι οί πόδες οι πατήσαν- 

τες την. κεφαλήν μου» και απαντα ο θανατος* «οί πόδες γάρ ών ακούεις 

την φωνήν αφορώ άπειλούντός έστι, βήματα μέν έμβριμωμένου, κατά σού 
δέ όργιζομένουν καί παραινεί αυτόν νά νουθετήση την γαστέρα του «ήν 
ούπ έχόρτασεν έως τού νυν». Ή παρομοίωσις τής φωνής τών αλμάτων 

τού Ακαθίστου καί τής φωνής τών ποδών τού Τησού έν τφ $δη είναι 

προφανής καί προσεπικυροί τήν στενήν συγγένειαν τών δύο ύμνων, ών εις 
και ο αυτός ποιητής, Ρωμανός ο Μελφδός. Έν ιφ αύτφ Κοντακίω εις τον 

Λάζαρον (στροφή ζ ) λέγει ό Ρωμανός δτι, όταν ό’Κύριος άνήγγειλεν εις 

τούς μαθητάς του δτι Λάζαρος κεκοίμηται καί πορεύομαι άναστήσαι αυ¬ 

τόν, ούτοι μη κατανοήσαντες δτι ό Κύριος κοίμησιν είπε τον θάνατον 

«διένευον προς αλληλους χειρϊ λαλονντες και τή κορυφή», Βεβαίως ούτε 

οι ποδες, ούτε αι χεΐρες, ούτε τά αλματα τού βρέφους έν τή κοιλίφ τής 

μητρός, ούτε ή κεφαλή έλάλουν, ούτε τά εντάφια, ούτε ό λίθος ιού μνήμα¬ 

τος κράζει ώς λέγει εν τφ Κοντακίω τού Μ. Σαββάτου ό Ρωμανός* «Ιδού 

τά εντάφια αυτόν έν τφ μνημείφ βοώσι καί ό τάφος μαρτύρεται» (στρ. ζ') 

Και παλιν (στρ. η αυτόθι) « Ανω κράζει ό λί&ος και τά εντάφιο, κάτω». 

(’Ίδ. ήμετέραν έκδοσιν έν τφ «Άποστόλφ Βαρνάβφ» τής Κύπρου 1932.) 

Κατα ταύτα καί ο Δαμασκηνός εμελφδησε τά γνωστά τής Παρακλητικής 

«καν ύμεΐς σιγησητε τού Κυρίου τήν έγερσιν οί λίΰοι κεκράξονται μάλι¬ 

στα ό άνακυλισθείς έκ τού μνήματος» (ήχος Δ', στιχ, τών Αίνων). 

Άτυχέστατον καί σαθρόν καί τό επιχείρημα δτι μόνη ή Κασσιανή 

καί ό ποιητής τού Ακαθίστου ύμνου μεταχειρίζονται τήν λέξιν εϊδωλον 
«τήν οποίαν εις 100 σχεδόν τροπάρια προηγουμένων αιώνων ούδαμού 
εύρεν». Αλλ η λεξις είδωλο ν η πολλάκις παρά τφ Δαμασκηνφ άπαντώσα 

(ϊδ. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ποιηταί καί Ύμνογράφοι τής εκκλησίας τ. 

Αή 114, 112* 298, 96* 319, 253) είναι συνηθεστάτη καί μυριόλεκτος εις τά 

Κοντάκια τού Ρωμανού. Έν τφ Κοντακίφ εις τούς τρεις παΐδας λέγει 
(στροφή κς ) «ο εις τον κοσμον μελλων έρχεσθαι καί σβεννύειν τήν τών 
ειδώλων γένεσιν . . . αυτός καί νυν ώφθη καί τών μελλόντων γενέσθαι 

τήν εικόνα υπέδειξεν ήμΐν». Καί πάλιν εις τό Κοντάκιον τής ιβ' Αύγου¬ 

στου (στροφή γ ) «ηπλωτο πλάνη η των ειδώλων». Τρις δέ επαναλαμβά¬ 

νεται ή λέξις εις τό Κοντάκιον τού Αγίου Θεοδώρου (Μίοηί σ. 71), τό φέ- 

ρον ακροστιχίδα «δ ύμνος Ρωμανού εις τον άγιον Θεόδωρον»* έν τή β'. 

στροφή «Μαξιμίνου λοιμού βασιλεύοντος πάσα κτίσις είδώλοις έτέρπετο»* 

έν τή ς' στροφή «Σύννους ήν ράθυμων δ παράνομος καί έτρύχετο έπί 

τω δραματι οτι πώς η θεα συναπωλετο τοίς αψιυχοις είδώλοις αίφνίδιον»* 
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κα1 Ιν τή κγ' στροφή «Ύπερζέσας θυμώ άνεκραΰγασεν είσαχθήναι τους 

φίλους του μάρτυρος δ πως ΐδωσι την ειδώλων έρήμωσιν». Και εν τφ Κον- 

τακίψ των Βαΐων (στο. γ') «τά είδωλα αυτών κατέπεσον πάλαι» (των ; 

Αιγυπτίων δηλαδή). Την αυτήν έννοιαν εκφράζει καί εις τον Ακάθι¬ 

στον έν οις λέγει* «Λάμψας έν τη Αίγυπτφ φωτισμόν αλήθειας έδίωξας 

του ψεύδους τό σκότος* τά γάρ είδωλα ταυ της (τής Αίγυπτου) στυτήρ μη 
ενέγκαντά σου Την ΐσχύν πέπτο>κεν». Καί εις τα δυο ποιήματα με τας 

αύτάς λέξεις μίαν καί την αυτήν εκφράζει έννοιαν ο Ρωμανός* ουδείς δε 

λόγος συντρέχει νά άποδώσωμεν ιόν "Ακάθιστον εις την Κασσιανήν διά 
μόνην την συνάντησιν μεταξύ των ποιημάτων αυτής τής λέξεως ειδωλον, 

κοινής εις πάντας τούς προ αυτής καί συγχρόνους ποιητάς. 

?Ατυχέστατη καί αστήρικτος είναι καί η παρομοίωσις τής πλοκής 

καί κατασκευής των στίχων τού Ακάθιστο. ύμνου μέ την ποιησιν τής 

Κασσιανής καί ιδίως μέ τά δύο αυτής ιδιόμελα της ιγ καί κε Δεκεμβρίου* 

Ούδεμία συγκοισις, ούδεμία όμοιότης μεταξύ των δυο ποιητών, ούτε «ο 
ίδιος Νους, ούτε ή ιδία ψυχή εις την κατασκευήν .καί ποιητικήν σύνθεσιν 

τών στίχων»* άπέχουσι καί διαορέρουσι τόσον απ αλληλων καί κατα τον 
νουν καί κατά την ψυχήν καί κατά την τέχνην καί κατά την σύνθεσιν 

καί κατά τον παλμόν καί κατά την ποίησιν, όσον άπεχουσιν ανατολαί απο 

δυσμών. 
"Αρκεί ή προσεκτική άνάγνωσις ενός καί μόνον ύμνου τού Ρωμανού 

νά απόδειξη τήν πνευματικήν καί γλωσσικήν συγγένειαν την μεταξύ αυ¬ 

τού καί τού Ακαθίστου* ό αναγνώστης θά συνήντα όλα τά σχήματα 

τού λόγου, τάς παρομοιώσεις, τάς μεταφοράς, τάς αντιθέσεις, τας παρο¬ 

νομασίας, τήν παντελή ταυτότητα καί ώς προς τήν εσωτερικήν καί έξωτε¬ 

πικήν μορφήν τού λόγου καί θά έπειθετο ασφαλώς ότι είς καί ό αυτός 

είναι ό ποιητής τού Ακαθίστου ύμνου, ό καί τών ιδιομέλων Κοντακίων 

μελωδός, ό μέγας Ρωμανός. 
Ή ισχυρότερα καί αδιάσειστος άπόδειξις ότι ποιητής τού Κοντακίου 

«τή ύπερμάχω στοστηγώ τά νικητήρια» καί τών Οίκων «"Αγγελος πρω¬ 

τοστάτης» κέξ. είναι ό Ρωμανός, κειται εις τό κατά τήν Μ. Δευτέραν Κον- 

τάκιον αυτού εις τον Πάγκαλον "Ιωσήφ, τό φέρον ακροστιχίδα «εις τον 

Ιωσήφ Ρωμανού». Οί οίκοι τούτου πλέκονται προς τό: «"Αγγελος πρωτο¬ 

στάτης» (Ρ#αό, ΑππΙΒαοτα Α, (37-77). ’Άρα ό Ρωμανός 6 κατά τον αι¬ 

ώνα άκμάσας γνωρίζει τον ύμνον τούτον τής Ακαθίστου Ακολουθίας, τον 

όποιον συνέταξεν επί τή απαλλαγή τής πόλεως άπδ τών δεινών, καί κατ’ 

αυτόν άλφαβητικώς έποίησε καί άλλους, ώς είναι καί ό εις τήν Κοίμησιν 

τής Θεοτόκου (Ρί^α, ενθ" άνωτ. σ. 2(33-272) καί επομένως ουδέ πόρρω- 

θεν δύναται νά έχη οίανδήποτε σχέσιν ό ύμνος μέ τήν Κασσιανήν άκμά- 

σασαν κατά τον θ' αιώνα. 
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Ή εκδοσις τών 10 Κοντακίων τού Ρωμανού υπό τού Ιταλού Μίοιαί 

έκτος τού οτι έγνώρισεν ήμίν δέκα νέα αριστουργήματα τού μεγάλου 

αποίητου, έχυσεν άπλετον φώς καί εις τό σκοτεινόν ζήτημα τού "Ακαθίστου 
ύμνου, τό όποιον έθεωρεΐτο σκάνδαλο ν, πώς εις ύπόθεσιν χάρο ποιαν, οια 

είναι ή εορτή τού Ευαγγελισμού, διά τήν οποίαν είδικώς έποιήθη ό ύμνος 

έν φ αντηχεί τό «χαΐρε», ύπεισήλθε παιάν νικηφόρος έξυμνών τήν ύπέρ- 

μαχον στρατηγόν. Τό σκάνδαλον μέ τήν άγόρευσιν τού Ρωμανού καί τήν 

έξιστόρησιν τών καταλαβόντων τήν πόλιν δεινών θεωρείται λήξαν καί 
οφείλομε ν χάριτας εις τον φιλόπονο ν εκδότην τού ιστορικού τούτου Κον¬ 

τακίου διά τού οποίου ό άδάμας τού "Ακαθίστου ύμνου Ιπικολλάται πάλιν 
εις τό άποψιλωθέν στέμμα τού αθανάτου ποιητού. 

Τ Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ 

Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσοης. Α'. £Ιστορικόν λεξικόν τής Νέας "Ελ¬ 

ληνικής τής τε κοινώς όμιλονμένης καί τών ιδιωμάτων. Τόμος 

δεύτερος ΑΝ-ΑΠ. Σελ. 647-{-κγ'. 4°. 9Εν Άϋήναις 1939, Τνπο- 

γραφεΐον Α Εστία». 

Ό δεύτερος τόμος τού ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής ό τό¬ 

σον άνυπομόνως αναμενόμενος υπό τών άσχολουμένων περί τήν Ελλη¬ 

νικήν γλώσσαν τήν τε άρχαίαν, τήν μεσαιωνικήν καί τήν νεωτέραν, εί- 

δεν, ευτυχώς, τό φώς τής δημόσιότητος κατά τούς τελευταίους μήνας τού 

λ ήγοντος έτους. Εις τάς σελίδας αυτού περιλαμβάνονται τά από τού αν 

μέχρι τού άπώρνγα (ή) άρθρα, έν δέ τφ προλόγφ υπάρχει πλούσιος πί- 

ναξ τών από τής δημοσιεΰσεως τού πρώτου τόμου έκδοθέντα>ν καί άπο- 

δελτιωθέντιον έντυπων, προς δέ καί τών κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 
άποδελτιωθέντων χειρογράφων, άτι να περιήλθον εις τήν κατοχήν τού 

γραφείου τού Τστορικού λεξικού. "Εν τέλει τού τόμου παρατίθεται μι¬ 

κρός κατάλογος προσθετέων άρθρων, αναγράφονται δ" έν μια σελίδι καί 
αί εις τά δημοσιευθέντα άρθρα τού τόμου προσθήκαι καί διορθώσεις* 

"Εν τφ μετά περισσής έπιμελείας έκδοθέντι δευτέρφ τούτω τόμφ 

έφηρμόσθη, ώς είκός, ή έν τφ πρώτφ τόμο) ακολουθηθείσα μέθοδος* έν 

τφ πρώτφ δήλα δή μέρει έκαστου άρθρου, μετά τό λήμμα, αναγράφον¬ 

ται αί κατά τόπους παραλλαγαί τής λέξεως, εν τφ δευτέρφ δίδεται ή 

ετυμολογία αυτής μετά συντόμων παρατηρήσεων, εν δέ τφ τρίτφ σημει- 

ούνται αί διάφοροι σημασίαι, ώς πρώτης αναγραφόμενης τής αρχαίας ή 
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τής μάλλον προς την άρχαίαν έγγιζούσης. Πλεϊστα πολλακις παραδείγ- 

ματα δίδουσι σαφή εικόνα τής έν τή γλώσση χρήσεως τής λέξεως. ΙΙλού- : 

τος μεγάλος επ’ ϊσης παρατηρεΐται και εις τούς τόπους πολλών λέξεων 
οιτινες, ύποβοηθούντες εις την παρακολούθησιν τής φωνητικής ή κατ’ 

αναλογίαν έξελίξεως αυτών, παρέχουσι πολλακις την βάσιν προς έξεΰρε- 

σιν τής ετυμολογίας των. 

Έν τώ τόμφ τούτω, ώς καί εν τώ προηγουμένφ, συναντά ο άναγνό)- 

στης πολλας λέξεις, αΐτινες, αρχαία κληρονομιά οΰσαι, είναι άκαταχώρι- 

στοι ή πολύ σπάνιαι* εννοώ λέξεις οίαι αί ’μπερνιάζω (~*άπερινεάζω) 

ήτοι θέτω έρινεούς επί των κλάδων τής ημέρου συκής, ϊνα μή άποπίπτη 

ο καρπός αυτής, *:πολοκοπώ (=*άπονλοκοπώ), τελειώνω δηλαδή τό ύλο- 

κόπημα, ήτοι τον καθαρισμόν τού αγρού άπό των -θάμνων, άποβροτίζω 

τουτέστι μολύνω, ρυπαίνο), άποπασοαλώνω—άφαιρώ τούς πασσάλους, άπο- 

χαλαρώνω, εκβάλλω δήλα δή τον τυρόν εκ τού ταλάρου, άνάπλοια ή επά¬ 

νοδος τού πλοίου εις τον λιμένα κτλ. 

Αί λέξεις αύται επειδή διασώζουσιν έν τμήμα τού αρχαίου λεξιλο¬ 

γίου καί δΰνανται να βοηθήσωσιν εις πληρεστέραν κατανόησιν των άρ- 

χαίων κειμένων, φρονώ δτι θά έπρεπε νά έξαρθώσι διά τής προ τάξε ο)ς 

χαρακτηριστικού σημείου, είτε σταυρός θά είναι τούτο ή άλλο τι. 
Καί διά τών έν τώ δευτέρω τόμφ τού Τστορικού λεξικού καταχωρι* 

σθεισών λέξεων ού μόνον αί αντίστοιχοι άρχαϊαι διασαφηνίζονται, αλ¬ 

λά συχνά καί Βυζαντιναί, τής ακριβούς σημασίας τών οποίων δένει- 

χομεν μέχρι σήμερον πλήρη γνώσιν. Ούτως, ϊνα ελάχιστα άπό πλείστων 

παραδείγματα αναφέρω, τό Βυζαντινόν άνάπλα καί άνάπλι καθορίζεται 
ότι είναι μάλλινον υφαντόν κλινοσκέπασμα, τά δέ περί τού άπόφτιν λε¬ 

γάμενα άποσαφηνίζουσι τί είναι τό καί αλλαχού καί έν τή εκθέσει τής 

βασιλείου τάξεως Κωνσναντίνου τού Πορφυρογέννητου άναφερόμενον 

αποκτιν. 

Οί συντάκται τών άρθρων καί τού δευτέρου τούτου τόμου κατέβα¬ 

λαν πάσαν επαινετήν προσπάθειαν, ινα έξεύρωσι την ετυμολογίαν δια¬ 

φόρων λέξεων, εργασία πολλακις λίαν δυσχερής, ένεκα τών κατά την πά¬ 

ροδον τού χρόνου έπελθουσών αλλοιώσεων τών λέξεων, ήν όμως μετ’ 

επιτυχίας έν τοις πλείστοις έφερον ούτοι είς πέρας. Άλλ’ οος συμβαίνει 

εις τοιούτου είδους εργασίας, πάντοτε ύπάρχουσι καί σημεία, εις ά θά 
ήδΰνατό τις νά έχη καί διάφορον γνώμην, άλλην υποδεικνύουν ερμηνείαν* 

τό άλλάνταβα=&νεν προσοχής π. χ. εγώ δεν θά ύπήγον υπό τό αμάρτυ¬ 

ρου λήμμα *άντάλλαγα, άλλ’ υπό τό άλλάνταλλα (άλλα άνΡ άλλων—τό άν- 

ταλλος, ώς γνωστόν, παρεδόθη ώς μεσαιωνικόν). Καί ύπάρχει μέν δυ¬ 

σκολία όσον αφορά εις την έμφάνισιν β αντί λ, μικρότερα όμως, φρονώ, 

ή εις την τροπήν τού άντάλλαγα εις άλλάνταβα. 
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Χο αναγρια,λλον — η ΤεΛΛω των αρχαίων, δεν θά παρηγον έκ τού 
άνά καί άγριαλλού, ό τελευταίου παρά τό άγριος, άλλ’ έκ τού άνά+γι- 

αλλού, αναπτύξει του ρ, περί ής άλλοτε έπραγματεύθην έν τφ> ΚΘϊ τό- 

μω τής ’Αθήνας (σελ. 83 έξ. τού Λεξ. Άρχ.). 

Τό άνακαράδα = αστραπή, κεραυνός δεν θά έθεώρουν αγνώστου 

έτύμου, άλλα θά συνέδεον σημασιολογικώς προς τό άνάκαμα 2, τό δηλούν 
την καύσιν καί έτυμολογικώς προς τό άνακαρώνω 2=άναφλέγομαι. Ουδέ 

πείθομαι ότι ή λ. άναπντερδν ή σημαίνουσα τό δοχείον, έν φ φυλάσσε¬ 

ται ή προζύμη παράγεται έκ τής άνά καί πυτερόν, ό πάλιν παρά τό πυ¬ 

τιά. Δεδομένου ότι τό προζύμι λέγεται άνάπημσ^ τό δέ ρήμα άναπήζω 
(=άναπήγνυμι) σημαίνει 'άναζυμοη'ύύ την προζύμη ν, τό άναπητερόν μέ 
τάς λέξεις ταύτας δέον νά συνδεθή καί επομένους διά τού η νά γραφή. 

Τό ρήμα άναρριτσιαίνω σημείούται ότι είναι σύνθετον έκ τής άνά 
καί τού ρ. ριτσιαίνω. Δεν γνωρίζω ποθεν το τελευταιον ρήμα θά έτυμο- 

λογήση ό συντάκτης αυτού, φρονώ όμως ότι δέον νά συνδεθή μέ τό 

Ιταλικόν ατηοιατο, όπερ σημαίνει φρικιώ, ανατριχιάζω. Τό άναοκελάς 
δεν πιστεύω ότι είναι αγνώστου έτύμου* καί ή σημασία τής λ. άγει προς 
τό μεσαιωνικόν ονοοκελις, προς ό δέον νά συνδεθή. Σημειοοτέον δ5 οτι 

και τά αγιολογικά κείμενα άναφέρουσι δαιμόνιου «άνθρώπορ μέν έοικός 

έ'ως τών μηρών, τά δέ σκέλη καί τούς πόδας όμοιους έχον όνω» (Μΐβ'ηβ, 

Ρ. 26.920). Γό άντερόγκλεισι~χο λίπος τών εντέρων, σημειούται ότι 

παράγεται έκ τού άντερο καί τού αμάρτυρου *εγκλεισι, ή τελευταία όμως 
αύτη λέξις δεν είναι αμάρτυρος* φέρεται έν τή γλώσση τών κρεοπωλών 

τών Αθηνών. Ια ανχελοανκο καί άντελοσνκεά δεν θά έπρεπε νά ύπα- 

χθώσιν υπό τά αμάρτυρα *άντελονόσνκο καί άντελονοσνκεά, άλλ9 υπό τά 
τελόσυκο καί τελοσυκεά. Πβ. τά τής Κώ ντελόσνκο, ντελοονκεά. Είναι δέ 
ντελοσυκο, το ουχι κατα θέρος, άλλ’ έν τέλει, κατά τό φθινόπωρου, ώρι- 
μάζον σύκον. 

Τό της Καρπάθου άπαππώϋω δεν θά έπρεπε νά σημειωθή υπό δύο 
λήμματα, τα απαμπώϋω καί άπαππώϋω. Κάλλιστα υπό τό άπαπώθω θά 
ηδύνατο νά υπαχθή τό άπαμπώθω. Έπί τή ευκαιρία δ5 αυτή χρήσιμον 

θά ήτο νά έλέγετο ότι τό παμπώθω φέρεται ήδη έν τή παραξένφ άφη- 

γήσει τού Σαχλίκη (στίχ. 123 έκδ. Παπαδημητρίου). 

Η παλαιοτερα μνεία τού άνωγωκάτογον δεν είναι ή έν εγγράφω 
τού 1561. Ή λ. άπαντα τουλάχιστον έν έγγράφοις τού ΙΒ'. αίώνος (Βλ. 

Φ. Κουκουλέ, Περί την Βυζαντινήν οικίαν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ 
ΙΒ'. 88). 

Υπό τό λήμμα ανώφλι αναγράφεται καί ό Κρητικός τύπος ανώφιλιο. 
Καλόν θα ήτο να εσημειούτο ότι ό τύπος οΰτος εύρηται ήδη εις τό Κρη- 
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τικόν δράμα Ρύπαριν (Γ' 504) καί εις του Άχέλη την πολιορκίαν της 

Μάλτας (στίχ. 1545. 1390). 

Αί λέξεις άπομιλίδα καί άπομιλίζω=στρίφ(ομα, στριφώνω, λέγεται ! 

δτι είναι αγνώστου έτύμου. Φρονώ δτι όρθώς ό Βογιατζίδης εν ’ Αθήνας 

τόμφ ΚΗ'. (σελ. 119 του Λεξ. Άρχ.) συνέδεσε τό ρήμα προς τό δμιλώ- 

δμιλίζο.)—φέοο> εις επαφήν, προσαρμόζω. 'Όρα οτι το προσομιλώ σημαίνει ; 

ήδη έν τοις γεωπονικοΐς (Ζ'. 9. 8 ΒεΡοθ) έρχομαι εις επαφήν και παρά¬ 

βαλε καί το σημερινόν συνώνυμον αοφιλιάζω—συμφιλιάζω. 

Τά άπόκοτα-άποκοτιά-άποκοτώ==μετά τόλμης, τολμώ, ριψοκινδυ¬ 

νεύω γράφονται έν τω λεξικώ δι’ ενός τ. Πιστεύω δτι δ Κοραής έχει δί- I 

καιον συνδέων έν τοις ?Ατάκτοις του προς τό κόττος, κοττώ, λέξεις αίτι- 

νες καί κατά τους Βυζαντινούς χρόνους καί σήμερον είναι έν χρήσει. Έν 

Καρπάθω νυν (β)ολοκοττώ λέγεται το άποτολμώ καί (β)ολοκόττημα τό 
άποτόλμημα. (Έπιθι τά έν ’Αθήνας τόμ. ΚΖ'. σελ. 127 έξ. του Λεξ. 

Άρχ.) Γραπτέαι λοιπόν αί λέξεις διά διττού τ. 

Εις τό ετυμολογικόν τμήμα τής λέξεως άναχιωτδς=θετός υιός, χρή¬ 

σιμον θά ήτο νά έσημειουτο δτι αυτή μετά τής σημασίας της είναι καί 

μεσαιωνική. 

"Οσον αφορά εις την ιδιαιτέραν σημασίαν τής λ. άνεργία=άκατα- 

στασία μελισσών, θά έπρεπε νά λεχθή δτι αίίτη υπάρχει ήδη έν τοις ονει¬ 

ροκριτικοί ς του Άρτεμιδώρου ένθα άναγινώσκομεν (2.28) «ορη καί νά- 

παι καί άγκεα καί φάραγγες δυσθυμίας καί φόβους καί ταραχάς καί άν- 

εργίας προσημαίνουσι» σημασία, ήν, ούχί όρθώς, ό Θησαυρός θεωρεί ώς 

ΗΐΐδρευίαΐΒ. 

Τέλος προκειμένου διά τό άνάδεμα—φράγμα αυλακος, καλόν θά 

ήτο νά παρεβάλλετο τό έξης χωρίον του Θεσσαλονίκης Ευσταθίου 

(1514.40) «κατέδησε κελευθους* δθεν ή κοινή γλώσσα ό<5ού δέματα λέγει 

ένθα ύλη τεθεϊσα κωλύει τούς όδεύοντας». 

Ό έχων γνώσιν τών δυσκολιών, άς συνεπάγεται ή σύνταξις ενός 

άρθρου τού Ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής γλιόσσης μέ τό ούχί 

έξηκριβωμένον πάντοτε από φωνητικής έπόψεοις υλικόν, οπερ έχει ό συν¬ 

τάκτης ύπ’ όψιν του, καί μέ την ατέλειαν τών λοιπών βοηθητικών μέ¬ 

σων, προς δέ. καί την έλλειψιν προεργασιών, δεν έχει ή νά έπαινέση τον 
ζήλον καί τήν ικανότητα τών άναλαβόντιυν νά συνταξωσιν ή να επεςερ- 

γασθώσι τά άρθρα τού δευτέρου τούτου τόμου. 

Αί ανωτέρω δθεν παρατηρήσεις, ο ταγών απέναντι τού πλήθους 

τών ορθών παρατηρήσεων, ουδόλως έλαττούσι τήν αξίαν τής εργασίας, 

ή τις είναι παντός επαίνου αξία. Μη λησμονώ μεν άλλως τε ότι κατα την 
σύνταξιν ενός άρθρου σπουδαϊον ρόλον παίζει ή υποκειμενική κρίσις 

τού συντάκτου καί δτι είναι δυνατόν άλλος, από άλλης ορμισμένος βά- 
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σεως, άλλοίαν νά όρίση τήν σειράν τών φωνητικών καί σημασιολογικών 

εξελίξεων. 

Δεδομένης τής μεγίστης σημασίας τού Τστορικού λεξικού τής νέας 

Ελληνικής καί τής ανυπολογίστου βοήθειας, ήν τούτο θά παράσχη εις 

τούς ειδικούς επιστήμονας, θά ηΰχετό τις, ίνα ή τύποοσις αυτού προχωρή- 

ση μέ γοργότερου ρυθμόν. Ό πρώτος τόμος τού έργου έξεδόθη προ εξα¬ 

ετίας, μετά εξ δ5 έτη, ώς βαίνουσι τά πράγματα, πρέπει νά άναμένωμεν 
τήν τύπωσιν τού τρίτου, δστις θά περιλάβη τάς υπολοίπους λέξεις τού 

Α καί τάς τού Β. 

Βεβαίους οί καιροί είναι δυσχερείς, εύχόμεθα δμιος, ίνα ή Άκαδή- 

μεια τών Αθηνών υπό τήν έποπτείαν τής οποίας έκδίδεται τό λεξικόν, 

έξεΰρχι τον τρόπον, ίνα ένισχυθή τό συντακτικόν αυτού προσωπικόν καί 
επομένως άχθη εις όσον τό δυνατόν ταχύτερου τέλος έ'ργον, ή συμπλή- 

ρωσις τού οποίου θ’άποτελέση τιμήν διά τήν Ελληνικήν επιστήμην καί 
γενναίαν συμβολήν προς γνώσιν τής Ελληνικής γλοοσσης, τού Ελληνικού 
βίου καί τού Ελληνικού καθ’ όλου πολιτισμού. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ηιείοίεε άε 3 Ε§ίί$ε άεραΐΒ Ιεε οή£ΐηε$ ]α$ψιά ηθ3 ]θΐιν$, ριιΒΙιέε $οιι$ 
Ια άίΓεοϋοη άε Αυ£. Ρϋείιβ βί Κ ΜαΗίη, ΐ. 6:πιθ. νέρομιιε εα- 

ϊοΐίη^ΐεηηε, υπό Εηι. Αηιαηη, καϋ\ της Θεολ. Σχολής τον Στρασ¬ 

βούργον, 1937 ρ. 7—511. 

Ό τόμος οΰτος έκτυπωθείς μικρόν προ τού 5ου, τού οποίου βιβλιο¬ 

κρισίαν παρεθέσαμεν εις τήν περισυνήν Επετηρίδα τής Εταιρείας τών 
Βυζ. Σπουδών (τ. ΙΔ'. σ. 536—540), έγράφη όλος υπό τού κ. Εηι. Α- 

ηΐ;ιηη, γνωστότατου έκ πολλών θεολογικών μελετών του καί τής πλού¬ 

σιας συνεργασίας του έν τφ ΟιοίίοιιηαίΓΟ 06 ΤθέοΙο^ίβ ΟαΙΙιοΗςηο, 

καί περιλαμβάνει τήν Ιστορίαν τής Εκκλησίας από τού 752 μέχρι τού 

λυτόν κηδεμονίαν—τήν εξωτερικήν καί εσωτερικήν διοίκησιν—-τής φραγ¬ 

κικής μοναρχίας τού Μεγάλου-Καρόλου (768—814) καί τών διαδόχων 
αυτού Καρολιδώ.ν, έξήλθε βαθμιαίως έκ τού κοινωνικού καί πολιτικού 

κυκεώνος της επιδρομής τών βαρβάροον κατά τού Ρωμαϊκού κόσμου, καί 
παρηπολούθησε τήν διά τής φραγκικής πολιτείας επιβολήν καί έπικρά- 

τησιν τού Χριστιανισμού έν τή Κεντρική καί Δυτική Ευρώπη, έν Άνα- 
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τολχί δέ ήγωνίσθη τραχύν αγώνα κατά των συνεπειών των θρησκευτικών 
ερίδων του Ε'.καί ΣΤαίώνος και τής επί ένα περίπου αιώνα συνταρα- 

ξάσης αυτήν θυβλλης τής Εικονομαχίας, μέ σχετικόν των έκ τοΰτου απω¬ 

λειών άντιστάθμήμα—τήν διάδοσιν καί έπικράτησιν του Χριστιανισμού 
είς τάς· προς βορράν καί δυσμάς τού Βυζαντίου σλαυικάς χοόρας (Βουλ¬ 

γαρίαν, Μοραβίαν καί Ρωσσίαν). Έκ των 16 ποικίλων την εκτασιν κεφα- 

λαίων τά 9 άφιερούνται είς την Εκκλησίαν τής Δΰσεως καί τά 7 εις την 
τής Ανατολής καί τάς σχέσεις αύτο>ν προς άλλΓ]λας. 

Έπί μέρους δέ, είς τό Ιον κεφάλαιον, εξετάζεται «*Ιϊ παπωσννη, τό 
παπικόν κράτος και οί Φράγκοι από τον 7 57 μέχρι τον Γ.95», 6τε ή Ρω¬ 

μαϊκή Εκκλησία, τεθεΐσα διά Στεφάνου τού Β'. υπό την προστασίαν καί 
την πολιτικήν έξάρτησιν των Φράγκων Καρολιδών διεμορφώθη εις κοσμι¬ 

κόν πολιτικόν κράτος εν Ιταλία άναλώμασι των περί τήν Ρώμην κτή¬ 

σεων των Λομβαρδών καί τού Βυζαντινού εξαρχάτου, καί έπί βλάβη τού 
πνευματικού καί ηθικού αυτής χαρακτήρος, ήτις βλάβη έξεδηλώθη είς 

τήν υπό τού λαϊκού Κωνσταντίνου Β'. βιαίαν αρπαγήν τού παπικού θρό¬ 

νου (767) καί εις τάς πολιτικάς ραδιουργίας των παπών Παύλου Αλ (757- 

767), Στεφάνου Γ'. (768-782) καί Άδριανού Λ λ (782-795), οιτινες έπιμό- 

νως ήσχολήθησαν καί έπεδίωξαν τήν ένίοχυσιν καί σταθεροποίηση· τής 

πολιτικής κρατικής μορφής τής Ρωμ. Εκκλησίας, ιός υποτελούς τμήματος 

τού Κράτους τού Μ. Καρόλου (ρ. 17-70). Τό 2ον κεφ. περιλαμβάνει τήν 
« Καρολίνειον *Αναγέννησιν», ένθα εις τήν διαμόρφωσιν καί διοίκησιν τού 

διά των πολέμων καί των κατακτήσεων τού Μ. Καρόλου σχηματισθέντος 

απέραντου κράτους περιλαμβάνεται καί ή διατύπωσις των. σχέσειυν τής 

Πολιτείας προς τήν Εκκλησίαν, χαρακτήρος ακράτου Καισαροπαπισμού, 

πολύ εύρυτέρου καί τραχυτέρου τού πρότερον άσκηθέντος έπί τής Εκ¬ 

κλησίας υπό τού Μ. Κωνσταντίνου και Ιουστινιανού τού Αλ Πάντα τά άφο- 

ρώντα είς τήν εκκλησιαστικήν μεταορύθμισιν διετυπούντο ού ί έκ Ρώμης 
> * 

άλλ'* έξ Λαοΐιοιι είς τά Οαρίΐιιΐ&πα τού Μ. Καρόλου (ρ. 71-106). Τό 3ον κεφ. 

εκθέτει τά τής Εικονομαχίας έν Ανατολή από τής έν Τερία Συνόδου τού 

758 μέχρι τής 77. Οικουμενικής έν Νίκαια (787), και. έν τή Ανοει, ένθα τή 

είσηγήσει τού ?Αλκουίνου ό Μ. Κάρολος κατεδίκασε τήν 77. Οίκ. Σύνοδον 

καί ήξίωσε παρά τού πάπα *Αδριανού τήν αποδοκιμασίαν αυτής ως αιρε¬ 

τικής διά τε τήν έπισημοποίησιν τής Είκονολατρείας καί διά τον έκ τού- 

Συμβόλου αποκλεισμόν τού Ρίΐίοςιιο (ρ. 107-127). Συνέχειαν τούτων 
αποτελεί ή έν τώ 4Φ κεφ. εκθεσις τής έν Φραγκφονρτι/ τφ 794 συνελϋον- 

σης νπό τήν προεδρίαν τον Καρόλου μεγάλης συνόδου, ένθα υπό τάς εμ¬ 

πνεύσεις τού ’Λλκουΐνου κατεδικάσθη ή αιρετική διδασκαλία τού «άδοπ- 

σιανισμού» (υιοθεσίας) των Ισπανών επισκόπων, υπό τήν ηγεσίαν τού 

άρχιεπ, Τολέδου Έλιπάνδου (ρ. 129-152). Τό οον χεφ. άφιερούται εις τήν 
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πολιτικήν μεταβολήν τον 800 ετονς, δτε ό Κάρολος, έχρίσθη, έν Ρώμχ) είς 

αύτοκράτορα. ρωμαΐον, διά τήν ΰπ’ αυτού ύποστήριξιν τού δ.ιωχθέντος έκ 
Ρώμης καί. δεινώς κακοποιηθέντος υπό των στασιαστών πάπα Λέοντος 

τού Γλ, (795-816), καί είς τήν έκρηξιν τής περί Ρΐΐίοιχαε διαφοράς έν τή. 

Δύσει, οπού οί περί τον Κάρολον ύπεστήριξαν τήν ,έξ ^Ισπανίας προ πολ- 

λού. είσαχθεϊσαν είς. τό Σύμβολον προσθήκην, ενώ . ό πάπας Λέων έπι- 

σήμως έκηρύχθη κατ’ αυτής. Τό κεφάλαιον τούτο συμπληρούται δι? εκ¬ 

τενούς έξετάσεως τής πολιτική; καταστάσεως τού Φραγκικού κράτους 

καί τής κεντρικής Ευρώπης καί τής Αγγλίας καί Ισπανίας (ρ. 153-200). 

Τό 6ον κεφ. αναγράφει τάς σχέσεις7>Εκκλησίας και Πολιτείας κατά τήν 
ταραχώδη περίοδον Λουδοβίκου τού Ευσεβούς, δτε δι’ ίδιου .Κανονισμού 

ή φραγκική. μοναρχία έκωδικοποίησε τήν εκκλησιαστικήν κατάστασιν, ώς 

έδημιουργήθη υπό τού Μ. Καρόλου, κατάστασιν ΰποτελείας τού παπικού 
κράτους έξωτερικώς τε καί κατά τήν έσωτερικήν διοίκησιν εις τό πο.λιτι-. 

κόν κράτος των Καρολιδών. ?Αλλ5 ή νέα 'κατάστασις (οοηεΙίΙιιΗο). δεν 
έφηρμόσθη έν τή πραγματικότητά οί δέ εκκλησιαστικοί παράγοντες ενερ¬ 

γούς άναμιχθέντες εις τήν περί τον Λουδοβίκον καί τούς κατ’ αυτού έπα- 

ναστατήσαντας υιούς του πολιτικήν ανωμαλίαν, ανέκτησαν πολλά δικακό- 

ματα, των οποίων είχε στερήσει αυτούς ή αυταρχία τού Μ, Καρόλου,;, τού 
οποίου τον άβουλον καί άνόητον υιόν έξευτελιστικώς έταπείναχσαν είς έπα- 

νειλημμένας συνελθόντες συνόδους οί επίσκοποι τού Φραγκικού κράτους, 

οίτινες καί απέναντι τής Ρώμης έπέδειξαν ικανήν ανεξαρτησίαν (ρ. 201- 

227). Τήν.άνεξα.ρτησίαν ταύτην οί φράγκοι έπίσκοποι έδειξαν καί κατά τήν 

δεντέραν περίοδον τής εικονομαχίας, ήτις περιγρ.άψεται είς τό 7<>ν κεφ. μέ 

τινα νέα στοιχεία έκ των σχέσεων τού Βυζαντίου προς τούς Καρολίδας 
(ρ. 229-246). Εις ,τό 8ολ' κεφ. υπό τον τίτλον « Έξάπλωσις τον Χριστιανι¬ 

σμόν καί μεταρρνβμισις έπί Λουδοβίκον τον Ενσεβονς», εκτίθεται ή διά- 

δοσις τού Χριστιανισμού μεταξύ των λαών τής κεντρικής καί βορειοανα¬ 

τολικής Ευρώπης ούχί πλέον διά των πολεμικών μέσων καί των κατα¬ 

κτήσεων τού Μ. Καρόλου, αλλά διά τού ειρηνικού ευαγγελικού κηρύγμα¬ 

τος τής Λατινικής εκκλησίας έν Δανία, Σουηδίφ καί Παννονία, διά τής 

πρωτοβουλίας τής Εκκλησίας καί μέ ασφαλέστερα καί γονιμώτερα άπο^- 

τελέσματα. Ή δέ μεταρρύθμισις ίδίρ τού κλήρου καί τού μοναχικού βίου 
προήλθεν έκ τής ανάγκης έπιβολής γενικού κανόνος είς αυτούς, καί ώς 

τοιούτος έθεωρήθη ο κανών τού άγ. Βενεδίκτου, έπιθεο>ρηθείς καί προσ- 

αρμοσθείς είς τον βίον υπό τού νεωτέρου Βενεδίπτου τού έξ ’Ανιανού 

(ρ. 247-266). Τό 9<^' κεφ. περιλαμβάνει τήν ταραχώδη περίοδον τού έμφν-, 

λίον πολέμου των νϊών Λουδοβίκον τον Ενσεβονς μέχρι τής σννΰήκης τον 

νβΓάαη (843), δτε τό μέγα φραγκογαλ,ατικόν κράτος, διεσπάσθη ,είς τά 

δύο κύρια φυλετικά του στοιχεία εντεύθεν καί έκεϊθεν τού Ρήνου, τήν 
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Γαλλίαν καί την Γερμανίαν, αΐτινες έκτοτε ήκολούθησαν ιδίαν έκατέρα 
έν τη ιστορία πορείαν. Ή πολιτική έξασθένησις τον φραγκικού κράτους 
άπήλλαξε βαθμηδόν την Εκκλησίαν, την τε επιτόπιου καί την Ρωμαϊκήν, 

τής ίσχυράς από τής Πολιτείας έξαρτήσεως. Οί πάπαι Επανέρχονται ε?ς τάς 
άρχάς Γρηγορίου του Α', τουλάχιστον εις την Επίσημον έμφάνισιν καί εις 

τούς τύπους τής αλληλογραφίας των οπού είσηκοΰοντο ή όπου ενόμιζον 
ότι θά είσηκοΰοντο. Ή πολιτική των όμως αύτη εΰρεν αρνητικήν στάσιν 

εν τε τη Δύσει (έν Γαλλίςι ό Ηΐηεηιατ άρχιεπ. Κοίιιΐδ) καί εν Ανατολή 
(ρ. 267-302). Σύντομος άνασκόπησις τού πνευματικόν βίου κ.ατά τά μέοα 

τον 9ον αίώνος εν τή Λύσει (Γερμανία, Γαλλία καί Αγγλία) παρέχεται εις 
τό 10ον κεφάλαιον (ρ. 303-314) καί ώς συνέχεια έν τφ 1ΙΦ αι ϋεολονικαί 

διαφωνίαι κατά τον αυτόν χρόνον (συζήτησις περί τής θείας ευχαριστίας 
ώς πραγματικής θυσίας, καί περί προορισμού) υπό την ζωηράν ώθησιν 

τού άρχ. ΗίηοηιείΓ (ρ. 315-344). 

Τό 12°ν κεφάλαιον πραγματεύεται περί τής «’Αναγεννήοεως τον κα¬ 

νονικού Δικαίου» εις τε τον ποινικόν και διοικητικόν αυτού κλάδον, ίδια 

δέ περί τής μορφώσεως τής Συλλογής των λεγομένων ψευδο-Τσιδωρείων 
κανόνων, έφ’ ών έοτηρίχθη ή περαιτέρω έξέλιξις τού παπικού συστήμα¬ 

τος (ρ. 345-366). Ή άπό νομικής όμως άπόψεοις ούτως έκ των ύστερων 
δικαιολογία τού παπισμού εΰρεν αυτόν ένισχυμένον ήδη έξ αυτών τ(7>ν 

πραγμάτων, ώς έκ τής έξασθενήσεοκ τής πολιτικής δυνάμεως τού φραγ¬ 

κικού κράτους, τού δημιουργήσαντος καί επί έ'να αιώνα χειραγωγήσαντος 

αυτόν υπό την νέαν αυτού κοσμικήν μορφήν, καί έκ τής διασπάοεως έν τή 

Δύσει τής Εκκλησιαστικής ενότητας των διαφόρων τοπικών Εκκλησιών, 

αϊτινες κατέληξαν εις την ανάγκην ν' αναγνωρίσουν έκάστη κατ’ ίδιαν τό 

κύρος τής Ροηιης ώς σανίδα σαρτηρίας εις τό από τού Ελ αίώνος δημιουρ- 

γηθέν εκεί χάος έν τή Πολιτεία καί τή Εκκλησία. Ή σύμπτωσις δέ οτι 
από των μέσων τού 9ου αίώνος τον θρόνον τής Ρωμαϊκής εκκλησίας κα- 

τέλαβον έν συνεχεία διακεκριμένοι τήν θέλησιν άνδρες, ώς Λέων ό Δ', 

Νικόλαος ό Αλ και Άδριανός ό Β', οΐτινες έπέβαλον εις τήν Δύοτν ώς 

γνησίαν τήν ψευδό-Ίσιδώρειον Συλλογήν ώς άναμφισβήτητον κώδικα Κα¬ 

νονικού Δικαίου, έξησφάλισεν όριστικώς τόν νέον τού Παπισμού τύπον. 

Τούτο είναι τό περιεχόμενον τού 13ου κεφαλαίου, ενός των μακροτέρων 
(ρ. 367-412) καί μάλλον ενδιαφερόντων καί ημάς τούς Ανατολικούς τμη¬ 

μάτων τής Τοτορίας τής Εκκλησίας έν τή Δύσει. Διά Νικολάου τού Αλ 

(858-867) καί Άδριανού τού Γλ (867-872) ή δύναμις τής Παπικής Ρώμης 
βαίνει πλησίστιος προς τήν έν τή Δύσει επιβολήν της έν μέσφ τής πολιτι¬ 

κής ατασθαλίας έν Γαλλίςι καί Γερμανία, όπου αί έπιδρομαί τών Νορμαν- 

νών έν Γαλλία καί τών Ούγγρων καί Σλαύων έν τή Κεντρική Ευρώπη έξη-" 

σθένισαν τήν βασιλικήν καί τήν αΰτοκρατορικήν αρχήν τών Καρολιδών, 
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καί διά τής ένισχύσεως τών τοπικών μεγιστάνιον εδημιούργησαν τά πρώ¬ 

τα βήματα τού μεσαιωνικού φεουδαλισμού, ό δέ ανώτερος κλήρος καί οί 
ηγούμενοι τών μοναστηρίο>ν, προς έξασφάλισιν τών κοσμικών αυτών συμ¬ 

φέροντος, έθυσίασαν τήν εκκλησιαστικήν των αυτοτέλειαν, κατ’ άρχάς 
τμηματικώς έπειτα δέ καί όμαδικώς, τών δύο είρημενων παπών, προς 

ΰποστήριξιν τών νέων αποχτημάτων των, άναδραμόντιον εις τήν πολιτικήν 

Δέοντος τού Αλ (461). Αί επίσημοι Τστορικαί Άναγραφαί τού Παπισμού 

(τό Πί06Γ Ροηΐΐίίοαίίδ) τόν θάνατον Νικολάου τού Αλ συνοδεύουν διά 

τού σημειώματος ότι «άπήλθε προς Κύριον νικηφόρος κρατήσας τήν Άπο- 

στολικήν Καθέδραν, ώς αθλητής τού Θεού, αληθής καθολικός, αληθής 

ήγεμών» (εκδ. Πιιοΐιοδίιβ 1. II. ρ. 167). 

Τό 14ον κεφάλαιον περιγράφει «Τό τέλος τον κράτους τών Καρολι- 

δών», ώς επί τό πολύ Εκφυλων καί ασθενών ώς έκ τής πολυμερούς διαι- 

ρέσεως καί τών αγώνων κατά τών επιδρομών τών Νορμαννών έκ βορρά 

καί τών Σαρακηνών έκ νότου καί διά τούτο προσφευγόντων έκάστοτε εις 

τό κύρος καί τήν βοήθειαν τής κατά τόπους εκκλησιαστικής Ιεραρχίας καί 
τού Ρωμαίου ποντίφηκος, ώς τυπικού παράγοντος κατά τήν άνάδειξιν καί 

χρίσιν τού «αύτοκράτορος» τού Φραγκικού κράτους. Τήν έκ τούτου γε¬ 

νικήν κατάπτωσιν τού έν τφ Δύσει χριστιανικού κόσμου δεν ήδυνήθησαν 

νά άναστείλουν οί πάπαι τής περιόδου ' ταύτης (Ιωάννης ό Ηλ, Μαρίνος 
Άδριανός ό Γλ καί Στέφανος ό Ελ) διότι, ώς λέγει ό κ. Αηιαιιη, «ή παπω- 

σΰνη άπερροφημένη υπό τών κοσμικών ασχολιών αποβαίνει ανεπιτήδεια 

νά κυριάρχηση τών γεγονότων, καί τά πάντα προοιιονίζονται τήν άπίστευ- 

τον ταπείνο^σιν τού δέκατου αίώνος, παριστάμεθα δέ μετά θλίψεως εις 

τήν αγωνίαν τού μεγάλου τούτου φαινομένου, όποιον επί ένα που αιώνα 

υπήρξε τό Φραγκικόν κράτος, έν τφ όποίφ έπραγματοποιήθη, έστω καί 
κακώς, ή «πολιτεία τού Θεού» (οίνίΐαδ Οοί τού Αυγουστίνου), έν ή έστε- 

γάσθη μετ’ ασφαλείας, ήν δεν θά γνιορίση εις τό μέλλον, ή Δυτική ημών 

εκκλησία» (ρ. 445). 

Τό Ιοον κεφάλαιον άφιερούται εις σύντομον έκθεσιν τής «Αιαδό- 

οεως τον Χριοτιανιομοϋ περί τά μέοα τον 9ου αίώνος» καί προ πάντων 

τού έκχριστιανισμού τής σλαυϊκής Μοραυίας καί τής Πανοννίας υπό τών 
δύο Ελλήνων ιεραποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου (ρ. 447-463). Τέλος 

τό 16ον καί τελευτάιον κεφάλαιον υπό τόν τίτλον «'Η νπόΰεοις τον 

Φωτίου» εκθέτει, έν τφ πλαισίω τών παλαιών ρωμαιοκαθολικών αντιλή¬ 

ψεων, τά κατά τόν πατριάρχην Φιοτιον καί τήν πολιτείαν αυτού προς τήν 

παπικήν Ρώμην Ένφ δεν διαμφισβητεΐ τά πολλά κενά καί τήν μονομερή 
χρήσιν τών ύπαρχουσών πηγών, ένφ δεν δύναται ν’ άρνηθή τό φως, τό 

οποίον ό ΠαρόΐΓβ από τού 1895 έρριψεν επί τής όλης ΰποθέσεως τού 

«Φωτιανού σχίσματος», καί οί δειλά άκολουθούντες αυτόν V. Γαιιτοπΐ 
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καί V. Οηπηεΐ και Η. Ογ€£οιγ6, ενώ τοσούτο ζωηράν εικόνα του παπι¬ 

σμού έν τή Δύσει κατά τον 9ον αιώνα μάς έδωκεν, ότε ή Ροηιη ώς πολι¬ 

τικόν συγκρότημα, άγιονιζομένη νά στηριχθή πολιτικιάς και περισώση τό 

μειωθέν έκκλησιαστικόν κύρος της, έ νόθευε την ιστορίαν διά τής ψευδό- 

ισιδωρείου Συλλογής, ό σ. εξακολουθεί νά έ'χη τήν άντίληψιν δτι ό Ιγνά¬ 

τιος και ό Φώτιος ήσαν έπαναστάται κατά «νομίμου» εκκλησιαστικού κα¬ 

θεστώτος τής «Άποστολικής καθέδρας», ότι ή έκ 16 έν αρχή έπισκόπων 

άπαρτισθεΐσα σύνοδος του 869 καί μετά πολλούς μήνας καί διά τής βίας 

καί κατόπιν μακράς διακοπής συγκεντρώσασα μόλις 102 μέλη, είναι ή 
«όγδοη Οικουμενική». Παρά πάσαν δέ τήν έκκαθάρισιν τού εδάφους τήν 

οποίαν πολύ φιλότιμους επιδιώκει καί δή πολλάκις εις βάρος των ριομαΐ- 

κών απόψεων, 6 κ. Ληιαιιιι ως έξης περαίνει τά κατά τον Φώτιον: Οίαι- 

δήποτε καί άν είναι αι πραγματικαί διαθέσεις αυτού προς τήν Καθέδραν 
τού άγ. Πέτρου, από τούδε ό Φαίτιος άπέβη ό σημαιοφόρος τής Βυζ. εκ¬ 

κλησίας αλλά μόνον βραδΰτερον, δταν ό χωρισμός μεταξύ τής Παλαιάς καί 

τής Νέας Ρώμης θά γίνη οριστικός, ή σημασία αυτού θά αύξηθή* αυτόν 
θά έπικαλεσθούν πάντες, όσοι επί τών οχθών τού Βοσπόρου σκέπτονται 

μόνον τήν Εκκλησιαστικήν αυτονομίαν τής Κ]πυλεως, καν ετι έκ τούτου 

θ’ άπέθνησκεν ή αυτοκρατορία* καί ιδού πώς καί οί Λατίνοι αντίπαλοι 
παρασυρθέντες έξέλαβον τον Φώτιον έπώνυμον ήρωα τής Βυζ. Εκκλησίας 

(λέγοντες «ή Φωτιανή Εκκλησία») συμπέρασμα απείρους σπουδαΐον ασή¬ 

μαντων καθ’έαυτά γεγονότων, παραμορφωθέντουν έκ τής εκατέρωθεν 

εις αυτά δοθείσης σημασίας, "ίσιος ό έκ περιτροπής εισηγητής καί θύμα 
αυτών δεν θά ήξιζεν ούτε τής υπερβολικής ταΰτης τιμής ούτε τής περι- 

φρονήσεως ταΰτης». 

Καί προκειμένου μέν λόγου περί Φωτίου, ή έ'κθεσις τού κ. Απιππη 
είναι γενναιον βήμα προς άποκατάστασιν έν τή Δύσει περί τής αλή¬ 

θειας των καθ' ημάς πραγμάτων από εκκλησιαστικής άπόψεως. Αλλά 

καί ή όλη έ'κθεσις τού βίου τής Εκκλησίας έν τφ τόμορ τούτη) είναι 
πλουσιωτάτη καί φωτεινή, ώφελιμιοτάτη δέ διά τούς παρ’ ήμιν αποβλέ¬ 

ποντας προς τήν ιστορίαν ούχί άποκλειστικώς μόνον από τής σκοπιάς-τής 

Ελληνικής Ανατολής, ενφ ή μορφή καί ή αξία τών δρώντων προσώπων 

πρέπει νά φωτίζηται καί έκ τής έτέρας πλευράς, τής έν τή Δύσει δρά- 

σεώς των. 

Οι ιστορικοί ημών μόνον ώφελείας έκ τούτου θ’ αποκομίσουν. Σή¬ 

μερον, ότε εις τό Ιηάοχ ΠΒγοπιπι ρΐΌίπδίίοτυηι δεν άπέμειναν σελίδες 

λευκαί, ή ιστορική επιστήμη από πολλού έτέθη ΰπεράνω τών ομολογια¬ 

κών καί τών εθνολογικών περιορισμών. 

Καθ. ΛΔ. Ν. ΔΙΑΜΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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3 Αρχιεπίσκοπον 3Αθηνών Χρνσάν&ου, ^«Βησσαρίωνος ,προς την σύν¬ 

οδον ή περί τών καΒ' ημάς». (Ανατύπωσές εκ τον. ενάτου τόμου 

τον ' Αρχείου τον Πόντον. 3Εν Άϋήναις 1939, σ. 42), 

Τό τεύχος τούτο περιέχει λόγον ανέκδοτον τού Βησσαρίωνος προς 

τήν σύνοδον τής Κωνσταντινουπόλεως, συνταχθέντα πιθανώς μεταξύ 

τών ετών 1422—1481, εις συνηγορίαν τού βιαζομένου εις παραίτησιν εκ 
τής αρχιεπισκοπής αυτού αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος Δοσιθέού, τού 

πνευματικού αυτού πατρός, τού έπιμεληθεντός τών' σπουδών καί τής 

μορφώσεως αυτού, έκ τού ύπ’ άριθ. 533 ελληνικού κώδικος τής έν Βε¬ 

νετία Μαρκιανής βιβλιοθήκης (φύλ. 107α:—129). 

Έκ τού λόγου τούτου τού Βησσαρίωνος τού γραφέντος ύπ’ αυτού 

ώς έκ προσουπου τού αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος Δοσιθέού, άρυόμεθα 

ειδήσεις τινάς περί τής αρχιερατικής πολιτείας τού Δοσιθέού έν Τρα- 

πεζούντι καί έπειτα εν Κωνσταντινουπόλει. : ·: 

Ό Δοσίθεος, μετά διετή άρχιερατείαν έν Τραπεζούντι, πιθανώς τφ 
1417, έξαναγκασθείς ένεκα πολιτικήν μηχανορραφιών έξυφανθεισών 

παρά τφ βασιλεΐ τής Τραπεζούντος Αλεξίου Δ' (1417—1429) νά έγκατα- 

λίπη τήν Τραπεζούντα, κατέφυγεν εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα έμεινεν 

επί πέντε καί επέκεινα έτη. Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ό βασιλεύς 

καί ή πλειονότης τού λαού τής Τραπεζούντος έζήτουν επιμόνους έτερον 

αρχιερέα, άλλ’ ό Δοσίθεος δεν ύπεχιυρει καί ούτως έμεινεν εφησυχάζουν ετ 

Κωνσταντινουπόλει, ή ενδημούσα τής όποιας σύνοδος καί ό Πατριάρχης 

ήσαν κεκηρυγμένόι υπέρ τού Δοσιθέού ύποδεικνύοντες τφ τε βασιλεΐ καί 

του λαώ τής Τραπεζούντος τό αντικανονικόν τής αΐτήσεως αυτών. Άλλ’ 

οι Τραπεζούντιοι· έπέμενον, ή δέ εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως βλέ- 

πουσα τό άμετάπειστον αυτών καί φοβούμενη μή ή εκκλησία τής Τραπε¬ 

ζούντος, ήτις έπι έτη έμενεν «αποίμαντος επί. όρη πλανωμένη και βάρα¬ 

θρα», στασιάσασα άπορράγή τού σοόματος τής εκκλησίας, άπεφάσισεν, οι¬ 

κονομία χρωμένη, νά πείση τον Δοσίθεον νά ύποβάλη-παραίτησιν από 
τού θρόνου τής Τραπεζούντος. Προς τούτο συνεκαλούντο σύνοδοι, εις άς 

εκαλείτο 6 Δοσίθεος νά ύποβάλη παραίτησιν, εις τινα δέ τούτουν, ώς φαί¬ 

νεται, υπέβαλε προφοριπώς παραίτησιν. Ταΰτης έπωφεληθεΐσα ή σύν¬ 

οδος προέβη εις άντικατάσ.τασιν αυτού, Άλλ’ ό Δοσίθεος διεμαρτυρήθη, 

διότι ούδεμίαν γραπτήν υπέβαλε παραίτησιν, ή δέ σύνοδος· βιάζουσα 

αυτόν νά ύποβάλη έγγραφον παραίτησιν έταξεν αύτφ προθεσμίαν τριών 

ημερών εντός τών οποίων έπρεπε νά έπι στρέψη εις τήν επαρχίαν αυτού 

ή νά παραιτηθή. Κατά τής άποφάσεοος ταΰτης τής συνόδου συνετάχθη 

ύπό του Βησσαρίωνος ό παροδν λόγος, έν ω προσπαθεί νά απόδειξη τό 



45β Κ. I. Δυοβουνιώτου 

αντικανονικόν και παράνομον τής άντικαταστάσεως του Λοσιθέου εν τφ 
άρχιερατικφ θρόνφ τής Τραπεζούντος. 

Έκ των ανωτέρω προκύπτει δτι ό μετά περισσής έπιμελείας έκδο- 

θείς λόγος και έξ άπόψεως νομοκανονικής είναι άξιος προσοχής. 

Κ. {. ΔΥΟΒΟ ΥΝΙΩΤΗΣ 

Άτι. Βακαλοτζονλον, ΙΙρόοφνγες καί τό προσφνγικόν ζήτημα κατά την 

έπανάστασιν τον 1821, εν Θεσσαλονίκη,, 1939. Σελ. ιβ' 4“ 187. 

Περί τού θέματος, εις δ άναψέρεται τό βιβλίον τού κ. Βακαλοπού- 

λου, υπάρχουν σποραδικώς ειδήσεις εις δλα τά έργα, γενικά ή ειδικά, τά 

σχετικά με τήν ιστορίαν τής έπαναστάσεως τού 1821 καί των πρώτων 
μετ’ αυτήν ετών. Εις ολα δηλ. τά έργα τά άναφερόμενα εις τήν ιστορίαν 

τής έπαναστάσεο^ς καί τών πρώτων μετ’αυτήν χρόνων γίνεται λόγος κατά 

τό μάλλον ή ήττον διεξοδικός περί των Ελλήνων ιών προσφυγόντων 
εις τό έδαφος τής έπαναστατημένης Ελλάδος έξ άλλων μερών τής οθω¬ 

μανικής αυτοκρατορίας καί ιδίως έκ τής ΤΙπείρου, τής Θεσσαλίας, τής 

Μακεδονίας, τής Θράκης, των παραλίων τής Μ. Ασίας, των νήσων τού 
αίγαίου πέλαγους καί τής Κρήτης, ένθα ή κατεστάλη έγκαίροος ή έπανά- 

στάσις, ή οί ελληνικοί πληθυσμοί κατ’ άντανάκλασιν ύπέστησαν σκληράν 
τήν έκδίκησιν των οθωμανικών αρχών καί τού μουσουλμανικού όχλου, 

καθώς καί περί τής φροντίδος των ελληνικών τοπικών αρχών καί τής κυ- 

βερνήσεως προς περίθαλψιν καί άποκατάστασιν αυτών κατά τήν διάρ¬ 

κειαν τού άγώνος καί τά πρώτα μετά τον αγώνα έτη. Κατ' άντίθεσιν 

όμως προς ταύτα ή μελέτη τού κ. Β. αποτελεί τήν πρώτην συστηματικήν 

έρευναν τού ζητήματος τούτου. 

Ή μελέτη είναι πλήρης, διότι διαλευκαίνονται διΤ αυτής αί ποικίλαι 
Οψεις τού προβλήματος—τά αίτια τής συρροής των προσφύγων εις τό 

έδαφος τής έπαναστατημένης Ελλάδος έκ πάσης γωνίας τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας κατοικουμένης υπό Ελλήνων, ή περίθαλψις, τής οποίας 

ετυχον ούτοι υπό των γηγενών καί των ελληνικών αρχών, αί προσπά- 

θειαι προς μόνιμον έγκατάστασίν των, ή αμοιβαία έπίδρασις πνευματι¬ 

κή, οικονομική κλπ,, ήν ήσκησαν οί πρόσφυγες καί οί κάτοικοι τής έπα¬ 

ναστατημένης Ελλάδος κλπ.—καί λαμβάνονται ύπ’ οψιν αί προσιταί μέ¬ 

χρι τής σήμερον πηγαί, είτε έξ ελληνικής, είτε έκ ξένης χειρός προ¬ 

έρχονται— τινές μάλιστα έκ των έκδοθεισών κατά τά τελευταία έτη πη¬ 

γών, ώς τό άρχείον τής κοινότητος "Ύδρας, τό Χιακόν άρχεΐον, τό άρ- 
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χειον Κουντουριωτών κλπ., χρησιμοποιούνται τό πρώτον προς διευκρί- 

νησιν τού προβλήματος τούτου. 
Επίσης ή αφετηρία, άφ’ ής άφορμάται ό συγγραφεύς, ή γένεσις δηλ. 

καί ή διαρρύθμισις έν τφ παρόν τι, μετά τήν άτυχή δηλ. έκβασιν τής εκ¬ 

στρατείας εις τήν Μ. Ασίαν κατά τά έτη 1919—1922, άναλόγου κοι¬ 

νοτικού καί δημογραφικού προβλήματος, είναι ορθή. Ή έρευνα τού πα¬ 

ρελθόντος πρέπει νά έπιχειρήται πάντοτε έξ άφορμής των προβλημάτων 

καί των ενδιαφερόντων τού παρόντος, μόνον δέ ούτω είναι δυνατόν νά 
δικαιολογηθή ή διαρκής τάσις προς άνακαίνισιν τής ιστορίας, ήτις άλλους 

φαίνεται περιττή ή μιαταιοπονία. 

Τήν προσοχήν όμως τού διεξερχομένου τό βιβλίον δεν είναι δυνατόν 

νά διαφύγουν δύο βασικαί άτέλειαι, τάς οποίας παρουσιάζει: 

α') Έν τή είσ«γο>γή τού βιβλίου (σ. 4 καί 5) όμιλε! ό συγγραφεύς έν 

παρόδφ, αλλά καί όλως γενικώς καί αορίστους, περί αξιοπιστίας των πη¬ 

γών, τάς οποίας χρησιμοποιεί. Είναι όμως αμφίβολον, άν έφρόντισε νά 

εξακρίβωση τά γεγονότα, ά'τινα εξιστορεί, διά τής αντιπαραβολής καί 
τού αμοιβαίου ελέγχου των πηγών, όστις εις τήν περίστασιν ταύτην είναι 

ένδεδειγμένον καί ασφαλές μέσον προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας, έφ’ 

όσον περισσότεραι τής μιας πηγαί μέ διάφορον βαθμόν αξιοπιστίας και 
διάφορον των πραγμάτων άντίληψιν υπάρχουν. Τήν υπόνοιαν δέ ταύτην 

ενισχύει τό γεγονός, ότι ούδαμού εις τάς υποσημειώσεις, πλήν σποραδι¬ 

κών τινων υπαινιγμών έν τφ κειμένω, μνημονεύεται τοιαύτη κριτική 

έρευνα καί έλεγχος των πηγών «δι’ άλλήλων». Μετά τής αμφιβολίας 

όμως, άν τά ιστορούμενα γεγονότα έξηκριβά>θησαν διά τού «5ι’ άλλή- 

λων» ελέγχου τών πηγών, θά ήτο δυνατόν νά άμφισβητηθή, κατά πόσον 

ταύτα άνταποκρίνονται προς τήν κατά μέσον όρον αλήθειαν. 

β') Περισσότερον εκδηλος είναι ή ατέλεια τού βιβλίου, θεωρούμενου 

από τής άπόψεως τής ερμηνείας τών ιστορούμενων γεγονότων : Ούτως 

έν σελ. 1 τής εισαγωγής γράφει ό κ. Β. «δεν παρέλειψα όμως νά τοπο¬ 

θετήσω τό θέμα μου εντός τού πλαισίου τού όλου άγώνος, διά νά διαφοο- 

τισθή καλύτερον ή συμβολή τών προσφύγων εις αυτόν». Είναι προφανές 

κατά ταύτα, ο τι ό συγγραφεύς τοποθετεί τό υπό έρευναν θέμα εντός 

τού άγώνος τού 1821 ούχί διά νά διευκολυνθή ή ερμηνεία αυτού έν τφ 
συνόλφ του διά τήςέξάρσεως τών ιδιοφυών παραγόντιον, οίτινες συνήρ- 

γησαν εις τήν γένεσιν καί τήν έξέλιξιν αυτού, αλλά απλώς «διά νά διοε- 

φωτισθή καλύτερον ή συμβολή τών προσφύγων εις αυτόν». Άθετών δμιος 

ό κ. Β. άσυνειδήτως τήν προοιμιακώς έξαγγελλομένην αρχήν, ώς τούτο κα¬ 

ταφαίνεται έκ τής όλης υφής τής εργασίας, τοποθετεί τό όλον θέμα εντός 

τής ιστορίας τής νεωτέρας Ελλάδος καί είδικώς κατά τήν περίοδον τού 

άγώνος τού 1821 καί τά έπακολουθήσαντα αυτόν ετη μέχρι τής βασιλείας 
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τον ’Όθωνος, διά νά έρμηνεύση αυτό έν τφ συνόλφ του και ούχί απλώς 

διά νά διαφωτίσχι μόνον μίαν οψιν αυτού, την συμβολήν δηλ. των προσ¬ 

φύγων εις τον αγώνα. Είναι προφανές κατά ταύτα, δτι ευρισκόμενα προ 

ανακολουθίας καί ασυμφωνίας μεταξύ θεωρητικώς διατυπουμένων αρ¬ 

χών καί τής μεθόδου τής έρεΰνης έν τή πράξει. Εύλογον δέ είναι κα¬ 

τόπιν τούτου τό ερώτημα, άν ο κ. Β. έχη δίκαιον όταν θεωρητικώς 

διατυπώνη άρχάς, ή όταν άλλως έφαρμόζη αύτάς έν τή πράξει. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία, δτι ο κ. Β. έχει δίκαιον εργαζόμενος, ώς εργάζεται, έν 
τή πράξει. Ή τοποθέτησις δηλ. τού δλου θέματος — ούχί μιας μόνον 

όψεως αυτού, τής συμβολής δηλ. των προσφυγών εις τον αγώνα του 

1821 —εντός τής Ιστορίας τής νεωτέρας Ελλάδος καί ειδικώς τής περιό¬ 

δου τού άγώνος τού 1821 καί τών πρώτων ετών, άτι να έπηκολοΰθησαν 
αυτόν μέχρι τού έτους 1885, είναι έπιβεβλημένη καί απαραίτητος προς 
ορθήν ερμηνείαν αυτού συμφώνως προς την βασικήν αρχήν τής ιστορικής 

επιστήμης, την αρχήν δηλ. τής έξελίξεως, ήτις, εάν μή τηρηθή, αποστε¬ 

ρείται πάσα ιστορική έρευνα τής πραγματικής αξίας της. Μόνον, εάν 

τό υπό έρευναν θέμα έν τω συνόλφ του τοποθετηθή εντός τού εύρυτέ- 

ρου δλου, εις τό όποιον ανήκει, τής αντιστοίχου δηλ. περιόδου τής ιστο¬ 

ρίας τής Ελλάδος, είναι δυνατόν νά κατανοηθούν έπαρκώς καί έξ- 

αρθούν οι ειδικοί όροι, οϊτινες συνήργησαν εις την γένεσιν καί την 

περαιτέρω διαμόρφωσιν αυτού. Έάν όμως, κατά τά ανωτέρω λεχθέν- 

τα, ή τοποθέτησις τού δλου θέματος εντός τής ιστορίας τής νεωτέ¬ 

ρας Ελλάδος είναι έπιβεβλημένη διά την ορθήν ερμηνείαν του, ομολογώ, 

δτι δεν δύναμαι νά εννοήσω, τίνα λόγον έχει ή τοποθέτησις του «εντός 
τού κεφαλαίου τής ιστορικής μεταναστεύσεως τών λαών, ώς τό πρώ¬ 

τον 6 Θουκυδίδης (1, 12) διέγραψε ν αυτήν» (σελ. 1 τής εισαγωγής) μετά 

άναμείξεως τού ονόματος τού καθηγητού κ. Τω. Βογιατζίδου. Περαι¬ 

τέρω εις την ερμηνείαν τού θέματος συντελούν αί σποραδικώς έν τή 
όλη εργασία καί τω έπιμέτρφ διατυπούμεναι παρατηρήσεις, έν εί¬ 

δος γενικεύσεων ή αφαιρέσεων. ’Αναμφιβόλους εκ τών παρατηρήσεων 
τούτων πολλαί είναι εύστοχοι. Πρβ. σ. 103 «ουνοψίζοντες, δσα μέχρι 

τούδε διελάβομεν έν τή πραγματεία, διαπιστώνομεν κλπ.», σελ. 111 «επο¬ 

μένως τό ζήτημα τής άποκαταστάσεως τών προσφύγων δέν ήτο τό μάλι¬ 

στα επείγον κλπ.». Αλλαχού όμως προδίδεται ασταθής καί άωρος ε'ίσ- 

έτι σκέψις καί έλλειψις πείρας ιστορικής, ή σύγχυσις καί ακαταστασία 

έν τή σειρά τών διανοημάτων. Πρβ. σελ. 10 «γενικώτερον δέ σκεπτόμε- 

νος διαβλέπω εις τά επί τής έπαναστάσεως γενόμενα κλπ.», σελ. 16 «ή 
άντίθεσις τών πιεστικών μέτρων, τά όποια λαμβάνουν κατά τών προσ¬ 

φύγων οί λιμενάρχαι κλπ.», σελ. 20, «ή αξία τής πνευματικής έπιδρά- 

σεως τών Κυδωνιέιυν καταφαίνεται κλπ.». σελ. 29 «χαρακτηριστικοί εί¬ 

ναι αί λέξεις αύται, διότι νομίζω κλπ.», σελ. 128 «αί λέξεις ανώτεροι 
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λόγοι ήσαν κεναί παντός περιεχομένου κλπ.», σ. 147 «ούτως ήθέλησε 
νά έπιβάλη τάξιν, ευνομίαν κλπ.», σελ. 148 «άλλα καί οί έναπομείναντες 

μετά νοσταλγίας άνεπόλουν την προτέραν έν ταΐς υπό τούς Τούρκους 

έπαρχίαις κλπ.», σ. 157 «όλαι αί βαρειαι κληρονομικότητες μιας μακράς 
καί σκοτεινής περιόδου δουλείας κλπ.», σ. 158 «οί επί τής κεφαλής δέ 

τής όλης εργασίας ξένοι προσέφερον κλπ.», σ. 159 «έν τούτοις ή έν Έλ- 

λάδι έπενέργειά τών μετά την επανάστασιν παραμεινάντων προσφύγων 

κλπ.», σελ. 160 «επίσης αποτέλεσμα τής τοιαύτης καταστάσεως ήτο ή 
βραδεία αύξησις τού πληθυσμού τής Ελλάδος κλπ». 

Εις ταύτα θά ήτο δυνατόν νά προστεθή καί ή εξής γενικής φΰσεως 

παρατήρησις : Έν σελ; 4 τής εισαγωγής γράφει ό κ. Β: «Επίσης προσεκτι- 

κώς πρέπει νά μελετώνται οί γάλλοι ιστοριογράφοι τής ελληνικής έπανα¬ 

στάσεως, διότι όλοι έχουν ύπόστή την έπίδρασιν τού άκμάζοντος τότε ρω- 

μαντισμού, ιδίως δέ ό Κ,ΕίίεηοΙ καί ό Ροιιςιιβνίΐΐο, όπισθεν τού όποιου 

διαφαίνεται ή μορφή τού ΟΙιαΙθααΒπαπά». Ό κ. Β. θά ήδύνατό νά πρόσ¬ 

θεση τού φιλολογικού, ή τού ποιητικού ρομαντισμού. Ή καθολική περι- 

φρόνησίς του' προς τον ρομαντισμόν προδίδει, άν μή τι άλλο, τουλάχιστον 
άγνοιαν τού γεγονότος, οτι έκ τών σπλάγχνων και υπό τήν έπίδρασιν τής 

δημιουργικής πνοής τής πνευματικής ταΰτης κίνησε ως διεμορφώθησαν 

αί θεωρητικά! άρχαί τής επιστήμης, τήν οποίαν θεραπεύει καί προσ- 

έλαβε τήν άρτιωτέραν μορφήν τής ή φιλολογική κριτική μέθοδος, ήτις γε- 

νομένη αποδεκτή καί υπό τής ιστορικής επιστήμης άπετέλεσεν εφεξής 
τό πολύτιμον οργανον προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας έν μέσφ τού χάους 
καί τών άλληλοσυγκρουομένων είδήσειον τών πηγών. 

Ν. ΒΛΑΧΟΣ 

I) Ο. Λ, 8ρηΙΙ)β/ς 4<? εοηεβρί Ιημαηίίη άε ία Ιοί ]αϊΑίάίηιιβ. Βιιαιτβ$ίί 
1938. Εις Ηον σ. 23. 

Του αυτόν, Ιηάεβρίανβα Ιβ£βί. ί-β εοάβ ναΐαηιιβ άε 1652. Ιέεβ ραΗίβ. 

Ηίζίοικε, ΒααΐΓβζίί 1938. Εις 4ον, σ. 4+Ζ.. 

Τάνωτέρω βιβλία φέρουν τούς αριθμούς ό καί 6 τής σειράς το>ν Με¬ 

λετών επί τού βυζαντινού δικαίου, τού άοκνου τούτου καί ευσυνείδητου 

έρευνητού, όστις κατ’ εξοχήν προήγαγε τήν επιστήμην περί τού βυζ. δι¬ 

καίου, έν Ρουμανία, κατά τά τελευταία έτη. Ό κ. 3ρ. έξέδωκεν ήδη, 
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εντός τής τελευταίας δεκαετίας, την Εκλογήν των Ίσαυρων και χάς 

Νεαράς Δέοντος του Σοφού, μετά πολυτίμων και διεξοδικών ιστορικών 

εισαγωγών καί γαλλικής μεταφράσεως των κειμένων, τήν ρουμανικήν νο¬ 

μοθεσίαν τού 156ο και μελέτην περί τού σχολιαστοϋ των Βασιλικών 

Έναντιοψανούς. 

Διά τής πρώτης τών σήμερον αναγγελλόμενων εργασιών του ό κ. 

δρ. διατυπώνει πρώτος τήν γνώμην, δτι κατά τήν αρχαιότητα γενικώς 
καί επί Βυζαντινών ιδιαιτέρως, ή περί νόμου άντίληψις ητο δλως διάφο¬ 

ρος τής κοινώς παραδεδεγμένης. Κατά τήν νέαν θεωρίαν τού κ. δρ. ό 

δικαστής ήδυνατο έλευθέρως να έφαρμόζη οίονδηποτε νόμον ήθελεν, 

είτε τον ίσχύοντα, εϊτε οίονδηποτε άλλον παλαιότερον, μή ύπάρχοντος 
τού θεσμού τής «καταργήσεως» τών νόμων. Ό νομοθέτης προσεπάθει 
νά πείση τον δικαστήν, δτι ό ύπ’ αυτού έκδιδόμενος νόμος είναι ό ορθό¬ 

τερος (έξ ου καί τά εκτεταμένα προοίμια τών νόμων), ό δικαστής δμως 
ήτο ελεύθερος νά έφαρμόση τον παλαιότερον αντίθετον νόμον. Ούτως 

εξηγείται καί ή ύπαρξις αντιγράφων νομικών εγχειριδίων γραφέντων πολ¬ 

λούς αιώνας μετά τήν έκδοσιν νεωτέρων διατάξεων άντιθέτιον. Ούτως 
επίσης εξηγείται τό πλήθος τών ιδιωτικών νομικών εγχειριδίων. Τήν γνώ¬ 

μην του ταύτην υποστηρίζει ό κ. δρ. δι’ επιχειρημάτων ειλημμένων εκ 

διαφόρων νόμων. Βεβαίως ιό θέμα είναι σπουδαιότατον καί δεν δύνα- 

ται νά λυθή όριστικώς διά μια; συντόμου σχετικώς μελέτης. Πρέπει νά 
μελετηθούν έκ νέου πάντα τά σχετικά κείμενα υπό τό πρίσμα τούτο, ί'να 
καταλήξωμεν εις θετικόν καί αναμφισβήτητον συμπέρασμα. Τό επ’ έμοί, 

αποδέχομαι τήν θεωρίαν τού κ. δρ. καί τούτο, διότι από ετών είχον κα- 

ταλήξει είς τό αυτό συμπέρασμα, χωρίς δμως νά τολμήσω νά εκφράσω 
τούτο. Δεν έχω καθόλου τήν πρόθεσιν διά τού ανωτέρω ισχυρισμού μου 

νά διαμφισβητήσω από τον κ. 8ρ. τά πρωτεία τής άνακαλύψεώς του, 

άλλ’ αντίθετος νά ένισχύσω τήν γνώμην του. Τά επιχειρήματα τού κ. 

δρ. θά ήδΰναντο βεβαίως νά πλουτισθούν διά πολλών άλλων* είναι τούτο 

ζήτημα μελλοντικής ερεύνης. Θ* άρκεσθώ σήμερον νά εισφέρω εν επι¬ 

χείρημα υπέρ τής θεωρίας του: Μεταξύ τών «έρωτήσεων* τού πατριάρ- 

χου 9Αλεξανδρείας Μάρκου (τέλη ιβ' αιώνας) προς τον Βαλσαμώνα, υπάρ¬ 

χει καί ή εξής (Δ') «Τά εξήκοντα βιβλία τών νόμων, τά λεγάμενα Βασι¬ 

λικά, ού διεδόθησαν εις τάς χώρας ήμών* διά τούτο νυκτοβατούμεν όσον 
το είς αυτά». Ό Βαλσαμών άπαντα είς τήν αγωνιώδη ταύτην ερώτησιν, 

δτι «οί αύχούντες βίον ορθόδοξον. .. τώ νόμο.) τΦ φάσκοντι: ού δει ρω- 

μαΐον άνδρα νόμον άγνοεΐν, ού συσφίγγονται». Κατωτέρω δμως ποιείται 
διάκρισιν μεταξύ τών εντός τής πρωτευούσης καί μακράν αυτής διαμενόν- 

των, διά νά καταλήξη, δτι έκ τούτων οί δεύτεροι μόνον συγχωρούνται 

άγνοούντες τον νόμον (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4, 451). Εκ τών ανωτέρω 
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βλέπομεν, δτι τρεις καί πλέον αιώνας μετά τήν έκδοσιν τών Βασιλικών, 

ήσαν ταύτα μόνον εξ ακοής γνωστά εν Αλεξάνδρειά, μεγάλφ άλλοτε 
κέντρφ τού βυζ. Κράτους, καί είς αυτόν ετι τον αυτόθι αρχηγόν τής Εκ¬ 

κλησίας, δστις ήσκει καί — περιωρισμένην έστω — δικαστικήν εξουσίαν. 

’Αποτελεί νομίζω, τό ανωτέρω παράδειγμα άπόδειξιν τής ελευθερίας τού 
διπαστού να εφαρμόζη οίονδηποτε νόμον ήθελεν, αφού επί τρεις αιώνας 

δεν είχε ληφθή φροντίς νά έφοδιασθούν τά Πατριαρχιια Αλεξάνδρειάς 

δι’ αντιγράφου τών Βασιλικά)ν. 

Τό έτερον τών αναγγελλόμενων βιβλίων περιλαμβάνει τήν διεξοδικήν 

ιστορίαν τού ρουμανικού νόμου τού Ματθαίου Βασσαράβα (1652) καί δή 

τήν εκθεσιν τών διαφόρων μέχρι τούδε εκδόσεων του, τάς ύπαρχου σας 
ειδήσεις περί τά)ν συντακτών του καί τήν ιστορίαν τών πηγών του. Τό εκ- 

δοθησόμενον βραδύτερον β' μέρος θά περιλάβη τό ρουμανικόν κείμενον 

τού νόμου, γαλλικήν τούτου μετάφρασιν, ως καί τήν δημοσίευσιν παρα- 

φράσεως τού νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ, χρησιμοποιηθείσης κατά τήν 

σύνταξιν τού πρώτου μέρους τής βλάχικης ταΰτης νομοθεσίας. 

Ή εκδοσις, ήν υπόσχεται ήμΐν ο κ. δρ. ενδιαφέρει ημάς τούς "Ελλη¬ 

νας διττά); : α) διότι θά παράσχη ήμίν γαλλικήν μετάφρασιν τού βυζαν- 

τινοβλαχικού τούτου νομοκάνονος, ήτις θά καταστήση τούτον προσιτόν είς 

τούς άγνοούντας τήν ρουμανικήν καί δή τήν παλαιάν τοιαύτην, β) δέ καί 

κυρίως, διότι θά περιλάβη τό ελληνικόν κείμενον παραφράσεοος τίνος .τού 

νομοκάνονος, τού Μαλαξού, έκ κεφ. 315, έκ τού ύπ’ άριθ. 1400. πώδικος 
τής εθνικής ημών Βιβλιοθήκης. Ό αριθμός τών παραφράσεων τούτων 

είναι μέγας* κατάλογον 300 περίπου γνωστών μοι τοιούτων έδωκα προ 

τινων ετών (Ελληνικά 8, 29-47) εσχάτως δ’ έπέστησα τήν προσοχήν επί 
τής σπουδαιότητος τών παραφράσεων τούτων διά τήν ερευνάν τού έξ 

εθίμων δικαίου επί Τουρκοκρατίας. (Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 

1938, 395—401). 

Έπί τής εκδοθείσης διεξοδικής καί ευσυνείδητου ιστορικής εισαγωγής 

τού κ. δρ. ελάχιστα εχομεν νά παρατηρήσωμεν: 1) Ό τίτλος «Ιπάτορίο.- 

Γ63. (=άνόρθωσις τού νόμου) αποτελεί κατά τον κ. δρ. (σ. III) κατά 
λέξιν μετάφρασιν τού όρου «νομοκάνοον». Ή έξήγησις είναι ολίγον έξε- 

ζητημένη, διότι ή λέξις «κανών» δηλοΐ μέν έν τή κυρίφ σημασία της τό 

οργανον προς έλεγχον τής ευθείας, ούχί δμως καί έργαλειον προς διόρθω- 

σιν τής μή ευθείας είς τοιαύτην. Ό όρος Ιπάτορίατοα υπενθυμί¬ 

ζει μάλλον τήν «έπιδιόρθωσιν» έν τφ τίτλφ τής Εκλογής τών Ίσαυρων, 

ίσως δέ καί τήν «άνακάθαρσιν» τών παλαιών νόμων τού προοιμίου τού 

Προχείρου Νόμου, 2) Δεν είναι διόλου βέβαιον, δτι ό κώδιξ Άγγελετο- 

πούλου (άλλοτε Κολυβά 8) έγράφη ίδιοχείρως υπό τού Μαλαξού. Άντι- 
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θέτως, έκ τής νπ’ έμού δημοσιευθείσης (Ελληνικά 8, 42) φωτοτυπίας 
του γραφικού χαρακτήρας του Μαλαξοϋ έκ του κώδικας ΜΙ) 18 τής Παν 
Βιβλιοθήκης τής Τυβίγγης, άπεδείχθη τό αντίθετον (πρβλ. και Ρ. Όδΐ^ςτ 

έν Βγζ. ΖοίίδοιίΓ. 39, 317). Ούδ' άποδεικνΰεται έκ τοϋ παρεχόμενου υπό 

του κ. 3ρ. (σ. XVI) μικρού πανομοιότυπου του κώδ. τής 209 τής ρουμανι¬ 

κής "Ακαδημίας οτι οί δυο ούτοι κώδικες έγράφησαν υπό τής αυτής /ειρός 

Επί πλέον δεν είναι πιθανόν, οτι 6 Μαλαξός, αντιγράφων τό εργον του 

καί δή τον πρόλογον, θά διέπραττε τό γραφικόν αβλέπτημα «τον τόν 

πον» (αντί: τόν τόπον). 3) Χωρίς νά θέλω νά μειώσω ουδ’ επ’ έλάχιστον 
την αξίαν τής εργασίας του κ 3ρ. θά επαναλάβω καί πάλιν την φιλικήν 

παρατήρησιν (πρβλ. κριτικήν μου έν Βνζ. τιοιΐ£τ. ΙοΗτό 8, 192—0), δ,:τι ό 

κ. 8ρ. άδικεΐ ενίοτε εαυτόν, έκ τής ατελούς γνώσειος τής νεωτέρας έλλη-· 

νικής. Π. χ ό μητροπολίτης 11αίσιος Λιγαρίδης έλέγετο «κατά κόσμον»· 

ΙΙαντολέων, ως τοιούτος δ1 άναφέρεται καί υπό παλαιοτέρων συγγρα-! 

φέων* έξ άλλου τό όνομα ΙΙαντολέων είναι παρ’ ήμίν ταυτόσημον πρός 

τό Παντελεήμων πρώτος δ* ό άγιος Παντελεήμων, καλούμενος Παντο¬ 

λέων, μετωνομάσθη ούτως. Επομένως ουχί έσφαλμένως, ώς φρονεί ό κ; 

3ρ. (σ. IX σημ. 2) ό Εο^ταικϊ ονομάζει τόν Αιγαρίδην Παντολέοντα. 

Περί του Αιγαρίδου βλ. καί την πρόσφατον εργασίαν του Κ. Ά μαντού έν 
τφ περιοδικά) τουτω, 13, 224 έπ Ό Ζωναράς ήτο πράγματι «μέγας δρουγ- 

γάριος τής βίγλας». Άλλα δρουγγάριος, ό)ς πασίγνωστον, ήτο αξίωμα 

παρά τοϊς βυζαντινοί;, άσχετον πρός την άγνωστον τότε τυπογραφίαν. 

Συνεπώς αδίκως μεμφεται ό κ. 3ρ. (σ. XIX) τόν Λογοθέτην Ευστράτιον 
διότι ονομάζει τόν Ζωναράν άι αη^αίΓΟ, «ο’εδΐ ό. οΗτο εΐιοί άε Ι’ίηιρπηιο- 

τίο, έπεξηγεΐ 6 κ. 8ρ. Επίσης ουχί ορθή ή παρατήρησις (σ. XXIII σημ. 

3) οτι τά επώνυμα είς την νεοελληνικήν άπαντώνται πάντοτε εις πτώσιν 

γενικήν, έξυπακουομένου του ♦υιός»* επομένως όρθώς έχουν τά ονόματα 
Συρίγος καί Μαλαξός, εσφαλμένα δέ θά ήσαν τά : Συρίγου καί Μαλαξου, 

Επαναλαμβάνω όμως, ότι τά ασήμαντα ταϋτα αβλεπτήματα, κατ’ ουδέν 
μειώνουν την αξίαν τής πολυτίμου εργασίας του κ. ΒραΙΒετ, ής άναμένο- 

μεν μετ’ ανυπομονησίας τόν β' τόμον. 

ΔΗΜ. ΓΚΙΝΗΣ 
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/. Ζλ 8ίν/αηβ$ευ, ΡεύιβκΙιεζ ά’Ιεοηο^αρΜε εί άΊύ$ίοίϊ€: ΡαΗδγζαη- 
Ηη εί Vανί ίοηιϋακά εη 7 ταηζγίναηιε. Ρείηίιινε$ ιηιΐϊαΐεζ άβ Υα- 
Ιαεϊιίε εί άε Μοίάανίε, Ραήβ, 1Ρ38 (Ρ. ΟεαίΗηεν). 166 οελίδες 

μετά 56 παρενϋέτων φωτοτυπικών πινάκων και 15 εικόνων εν τφ 

κειμένφ. 

Ό ακαταπόνητος σ. είς σειράν όγκοοδών καί πλουσίως εικονογραφη¬ 

μένων τόμων έδημοσίευσεν ήδη ολόκληρον τόν θησαυρόν των τοιχογρα¬ 

φιών, τόν όποιον περικλείουν αί έκκλησίαι τής Ρουμανίας. Μετά τήν Μολ- 

δαυίαν καί τήν Βουκοβίναν ήκολοΰθησεν ή Βλαχία καί ταΰτην ή Τραν¬ 

συλβανία. Τό ήδη έκδοθέν βιβλίον, τό οποίον, ώς λέγει ό σ. είς τόν πρό¬ 

λογόν του, κλείει τήν σειράν των ερευνών του διά τήν εκκλησιαστικήν 
ζοογραφικήν τής Ρουμανίας, άποτελεΐται έκ δυο μερών. Είς τό πρώτον 

εξετάζεται ομάς Τρανσυλβανικών έκκλησιών τής περιοχής των Καρπα¬ 

θίων. Είς τό δεύτερον μελετώνται εκ νέου μερικαί Βλαχικαί καί Μολδαυ- 

ικαί τοιχογραφίας αί όποΐαι μετά τήν πρώτην αυτών δημοσίευσιν υπό 
ίου σ. έκαθαρίσθησαν καί έξητάσθησαν καλλίτερον. 

Είς τάς τοιχογραφίας των εκκλησιών τής Τρανσυλβανίας χρονολογου¬ 

μένας από του πρώτου ήμίσεος του 13ου μέχρι του πρώτου ήμίσεος του 

16ου αίώνος, ή έπίδρασις τής ορθοδόξου εικονογραφίας είναι πολύ περιω- 

ρισμένη. Μία τοιχογραφία τής Θεοτόκου γλυκοφιλοΰσης, μία Άγ. "Άννα 

κρατούσα τήν Παναγίαν βαστάζουσαν τόν Τησούν καί ελάχιστα άλλα θέ¬ 

ματα προέρχονται από τήν Βυζαντινήν παράδοσιν, αλλά καί ταΰτα πιθανώ- 

τατα μέσφ τής Ρωσίας. Πάντα τά άλλα είκονογραφικά καί διακοσμητιπά 
θέματα συνδέονται στενώτατα, ώς παρατηρεί ό σ., πρός τήν τέχνην τής 

Νοτίου Ιταλίας, ενώ ή αρχιτεκτονική των εκκλησιών οφείλεται είς Λομ¬ 

βαρδούς αρχιτέκτονας καί Κιστερκιανούς μονάχους. Άπό γενικιοτέρας 

άπόψεο^ς αξιαι ιδιαιτέρας προσοχής είναι αί διακοσμήσεις δυο εκκλησιών, 

όπου είς μακράς ζφφόρους είκονίζεται ή ιστορία του βασιλέως τής Ουγ¬ 

γαρίας Άγιου Λαδισλάου καί αί μάχαι αυτού επί κεφαλής των Μαγυάρων 

εναντίον των Κουμάνων. Αί τοιχογραφίαι αυται παρουσιάζουσιν εξαιρε¬ 

τικόν ενδιαφέρον διά τό ένδυμα, τόν οπλισμόν κ.λ.π. των Κουμάνων, των 

οποίων αλλαχού δεν έχουσι διασωθή άπεινονίσεις. Αί παραστάσεις τέλος 
αυται ενδιαφέρουν καί ημάς τους "Ελληνας, λόγφ τής έμφανίσεως των 
Κουμάνων εις τήν Βυζαντινήν ιστορίαν. 

Είς τό δεύτερον μέρος του βιβλίου του ό σ. εξετάζει, ώς καί ανωτέρω 

ειπομεν, έκ νέου τάς τοιχογραφίας μερικών Βλαχικών καί Μολδαυικών εκ¬ 

κλησιών. Μεταξύ αυτών ιδιαιτέραν, νομίζομεν, σημασίαν έχουσιν είκονο¬ 

γραφικά τινα θέματα τής Σουτσεβίτσας σπανίως άπαντώντα αλλαχού. Έξ 
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αυτών δυο είναι σπανιώτατα: Ό Οίκος «δν ώκοδόμησεν έαυτή ή σοφία», 

θέμα έμπνευσμένον από τάς Παροιμίας του Σολομώντος (9. 1 κ. έξ.)5 και 

ό, κατά τον, σ., Πύργος του Έρμα, παράστασις προερχόμενη από τον περί- 

φημον Ποιμένα του Έρμα. Τό πρώτον των θεμάτων τούτων άπαντα εις 

Σερβικάς και Μακεδονικός εκκλησίας, οχι μόνον εις τον "Αγ. Κλήμεντά 
τής Άχρίδος και εις την Γρατσάνιτσαν, ως αναφέρει ό σ., άλλα και είς τήν 

Ντέτσανι καί εις τήν Άγιορειτικήν Μ. Χελανδαρίου. Εις τήν Σουτσεβίτσαν 

όμως, τήν σΰνθεσιν τής οποίας απλώς περιγράφει ό σ. χωρίς άπεινόνισιν.· 

καί εις τήν άνάλογον παράστασιν, ήτις εύρίσκεται εις τον έξωνάρθηκα 
του αυτοί ναοί) καί άπεικονίσθη υπό του σ. είς προγενέστερον βιβλίον 
του {/. $ΐβ/αηε3αι, Ε’ένοΐαΐίοη άο 1π ροίηί:ιπ:& οη Βιιοονίηε 

οί: βη Μοίάανίθ, Ρ&τίδ, 1928, Λεύκωμα, πίν. ΕΧΧΧίΙ. 1), τό θέμα έχει ήδη 

ΰποστή ούσυύδη έξέλιξιν καί διαφέρει, λόγω του πολυσυνθέτου αυτοί, από 
τάς παλαιοτέρας Σερβικάς παραστάσεις, τάς όποιας χαρακτηρίζει εξαι¬ 

ρετική ευκρίνεια, 

"Όσον αφορά είς τήν παράστασιν του Πύργου του Έρμα, νομίζομεν 
δτι διά τον ταυτισμόν του θέματος θά έπρεπε νά διατηρήσοχμεν πολλάς 

αμφιβολίας καί επιφυλάξεις, ώς καί άλλοτε εγράψαμεν περί τής άναλόγου 
τοιχογραφίας τής Οιιτΐβ^ άβ Αγ£Ό5, τήν οποίαν επίσης ό σ. θεωρεί ώς 

είκονίζουσαν τό αυτό θέμα (Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 12, 1986, 

461). Καί είναι μέν αληθές δτι ό Ποιμήν του Έρμα ένέπνευσε παραστά¬ 

σεις τινάς των Κατακομβών, κατά τούς Βυζαντινούς όμως χρόνους ούδέν 

παράδειγμα, άν δεν άπατώμαι, άναλόγου παραστάσεως υπάρχει. Διά τον 

λόγον τούτον δεν γνωρίζω κατά πόσον εύσταθεΐ ή ερμηνεία ή διδόμενη 

υπό του σ. είς τάς δύο ταύτας Ρουμανικάς τοιχογραφίας. 

ΙΙερί τής τοιχογραφίας τής Οατίβα άε Ατο'βδ, τής όποιας άπεικόνισιν 

έδημοσίευσεν ό σ. είς άλλο βιβλίον του, παρετηρήσαμεν ήδη οτι ορθότε¬ 

ρα πιθανώς είναι ή ύπ’ αυτοί του ίδιου δοθεΐσα άρχικώς ερμηνεία, καθ’ 

ήν παρίσταται εκεί ή παραβολή του άφρονος πλουσίου (Έπετηρ. Έταιρ. 

Βυζαντ. Σπουδ. εν θ’ άν.). "Οσον αφορά είς τήν τοιχογραφίαν τής Σου- 

τσεβίτσας, ταύτης ό σ. παρέχει μόνον περιγραφήν, έξ ής όμως καταφαί¬ 

νεται δτι αύτη είναι συγγενής προς τήν εν Οατίοα άε Ατ§;ε3 καί συνε¬ 

πώς θά έπρεπε νά έρμηνευθή κατά τρόπον άνάλογον. 

Αί δύο αύται σκηναί, ό Οΐκος δηλαδή τής σοφίας καί ό λεγόμενος 

Πύργος του Έρμα, παρέχουσι δυσκολίας καί ώς έκ τής θέσεως, ήν κατέ- 

χουσιν εις τούς ναούς. Είς τήν Οατΐεα (Ιο Αγ§·65 ό λεγόμενος Πύργος 

του Έρμα εύρίσκεται μεταξύ τής σκηνής του Ιωσήφ άπό Άριμαθείας 

αίτουντος τό σώμα του Τησοί καί τής σκηνής του Προδρόμου προ του 

Ήρώδου. Είς τό Τερύν τής Σουτσεβίτσας ό Οίκος τής σοφίας είκονίζε- 

ται ύπεράνω του λεγομένου Πύργου τού Έρμα. Νομίζομεν οτι ή ερμη¬ 

νεία τής σχέσεως των δύο τούτων θεμάτων προς άλληλα, ώς καί τής 
παρουσίας αυτών έν τώ Τερφ, άς παρέχει ό σ. (σελ. 127 κ.έξ.), θά εΤχεν 
ίσως ανάγκην μεγαλυτέρας άναλύσεο^ς, ϊνα καταστή πειστική, Αί δύο αύ- 

ται παραστάσεις θά ήτο ίσως ανάγκη νά έξετασθώσιν εκ νέου, 

’Άξιαι επίσης προσοχής είναι είς τήν Σουτσεβίτσαν καί είς άλλας 
Ρουμανικάς εκκλησίας αί συνθέσεις αί έμπνεόμεναι άπό τροπάρια, 

ύμνους καί εύχάς τής λειτουργίας, τάς οποίας μέ πολλήν επιμέλειαν εξη¬ 

γεί ό σ. Ούτιυς εύρίσκομεν άπεικόνισιν του τροπαρίου. «Ό μονογενής 

Υιός καί Λόγος του Θεοί κ,λ.π.» του ψαλλομένου μετά τό τέλος τών Τυ¬ 

πικών κ. ά. Αί συνθέσεις αύται, όπως καί άλλαι, ώς ή Δέησις, οπού ό 

Ιησούς παρίσταται ώς Μεγάλης Βουλής "Άγγελος ένδεδυμένος στολήν 
άρχιερατικήν ή ή Δέησις, δπου τον Τησουν άντικαθιστώσι τά τρία πρό¬ 

σωπα τής Αγίας Τριάδος, είναι θέματα ξένα προς τήν είκονογραφικήν 

παράδοσιν τών Βυζαντινών καί τών μετά τήν "Αλωσιν χρόνων. Αύται, 
ώς όρθώς παρατηρεί ό σ., σχετίζονται προς τήν Ρωσικήν εικονογραφίαν 

καί ανευρίσκονται συχνά επί Ρωσικών εικόνων. 

Δέον τέλος νά σημειώσωμεν ότι ή σχέσις, ήν διαβλέπει ό α. μεταξύ 

τών εικονογραφημένων χειρογράφων καί τών τοιχογραφιών τών εκκλη¬ 

σιών, χωρίς βεβαίιοςν’ άποκλείεται, δεν άποδεικνύεται ύπ’ αυτοί επαρκώς. 

Τό σπουδαιότατον τούτο θέμα θά ειχεν ανάγκην εύρυτέρας άναπτύξειος, 

ήν εύχόμεθα οπο>ς επιχείρηση ό σ. μέ τά πολλά ειδικά εφόδια, τά όποια 

ά ν αμφι σ βη τ ή τοχ ς κατέχει. 
Α. ΞΥΓΓ0Π0ΥΛ02 

Λ. Βι,βήιει·) 1^β3 ρβίηίιίΓεϊ άιι νοιιίεαιι Ιιίιιν^ιηπε Νο 2 άιι ηιοηαήεΓβ 
άβ ίαντα. Άνατνπωσις έκ τών ΑηηαΙβΒ άε νΐηείίίιιί Κ,οηάαίων' 
(3ζ!ηίηατίιΐΜ Κοηάαΐωνίαηιιηι), 11, 1939, σ. 1—20 μετά 5 παρεν- 

ϋέτων πινάκων, 

Ό κ. ΒΓεΙιίετ, είς τών διαπρεπών Γάλλων επιστημόνων, οί οποίοι 

μετά ζήλου άφωσιώθησαν είς τήν μελέτην τής Βυζαντινής τέχνης, είς τό 

άρθρον τούτο περιγράφει καί ερμηνεύει τάς μικρογραφίας τάς κοσμούσας 

τό ύπ’ άριθ. 2 λειτουργικόν είλητάριον τής Μεγίστης Λαύρας έν Άγ. 

"Όρει περιέχον τήν Λειτουργίαν του Μεγ. Βασιλείου καί δυνάμενον έκ 

λόγων παλαιογραφικών καί είκονογραφικών νά τοποθετηθή, μετά πολ¬ 

λής πιθανότητος, είς τάς άρχάς του 14ου αίώνος. Αί ήμικατεστραμμέναι, 
ώς έκ τής συχνής χρήσεοχς του είληταρίου, μικρογραφίαι αύται παρου¬ 

σιάζουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον, όχι βεβαίως τόσον διά τήν τέχνην των, 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτος ΙΕ' 30 



Α ^Ξυγγοπουλο ν 

όσον διά τό είκονογραφικόν .αυτών περιεχόμενον. Έκτος ολίγων αρχικών!; 

γραμμάτων, των οποίων ή διακόσμησις σχετίζεται μέ την. Λειτουργίαν^ 

ΰπάρχουσι καί 13 μικρογραφίαι εντός του κειμένου. Αυται εικονογραφούν 
σι πάσαι τήν μακράν ευχήν τής αναφοράς την άρχομένην διά των λέ¬ 

ξεων:. «Ό ών, Δέσποτα, Κύριε, Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, προσκυνητή 
κ.λ.π.» καί ήτις αποτελεί τό σπουδαιότερον μέρος τής Λειτουργίας. 'Η 

προσπάθεια του ζωγράφου, όπως άποδώση διά συγκεκριμένων εικόνων 
τάς. έν τφ κειμένφ περιεχομένας έννοια; είναι αξία πολλής προσοχής.· 

Προς τον σκοπόν τούτον οχι μόνον χρησιμοποιεί συνθέσεις γνωστάς 
(Γέννησις, Μυστικός Δειπνος) ή συνδυάζει τοιαΰτας όπως τήν Βάπτισιν 

καί τους στρατιώτας φυλάσσοντας τον κενόν Τάφον τού Ίησοΰ, τήν 
Ανάληψιν καί τήν είς τον 'λ^δην κάθοδον του Χρίστου άν καί ή σύζευ- 

ξις των δυο τελευταίων τούτων θεμάτων δεν είναι μοναδική ενταύθα, 

διότι τήν ευρίσκομεν κατά τον 14Ρν αιώνα εις μίαν μικρογραφίαν του έν 
τή Βιβλιοθήκη του Βατικανού χειρογράφου του περιέχοντος τήν Βουλγα- 

ρικήν μετάφρασιν τής Χρονογραφίας του Μανασσή (Β ΠΙοιν, Βοδ ιηίηί-: 
αΐιιτοδ άε Ια ΟΙίΓοηΐςιιε άο Μαηαδδόδ, δορίιία 1927, πίν. XIV. 24). 

Ό ζωγράφος τοϋ είλ,ηταρίου τής Λαύρας επίσης τροποποιεί τάς γνω¬ 

στάς συνθέσεις, ίνα αυται προσαρμοσθώσιν είς τό πνεύμα τοϋ κειμένου 

(Πλάσις τοϋ Αδάμ, αμάρτημα καί εξωσις έκ τοϋ Παραδείσου), αλλά δη¬ 

μιουργεί καί νέας εικόνας δανειζόμενος προς τούτο στοιχεία έκ τοϋ έν 

χρήσει πλουσίου είκονογραφικοϋ θεματολογίου. Τούτο συμβαίνει, επί πα- 

ραδείγματι, διά τον Επινίκιον ύμνον (πίν. 1, 2), όπου έδανείσθη στοιχεία 

έκ τοϋ Όράματος τοϋ Ιεζεκιήλ, όπως επίσης καί διά τήν περικοπήν : 
«Μεμνημένοι ουν, Δέσποτα, και ημείς κ.λ.π.» ή οποία ένέπνευσεν είς 

τον ζωγράφον περιεργοτάτην σΰνθεσιν (πίν. IV. 1), ής όμσ>ς τά στοι¬ 

χεία έλήφθησαν έξ άλλων γνωστών παραστάσεων. 

'Η υπέρ των βασιλέων ευχή εικονογραφείται διά συνθέσειυς παρι- 

στανουσης ένα αύτοκράτορα μετά τής συζύγου του καί μιας άλλης Βασι- 

λίσσης, πιθανώτατα Βασιλομήτορος, ακολουθούμενης υπό αυλικής (πίν.: 

III. 3). Εΐναι γνιοστόν ότι έν των παλαιοτέρων χειρογράφων τής Λει¬ 

τουργίας τοϋ Μ. Βασιλείου, τό έν τή Βιβλιοθήκη Β&γ1)6γππ τής Ρώμης, 

γραφέν κατά τους χρόνους τής Βασιλίσσης Ειρήνης τής Αθηναίας, του 

υίοϋ της Κωνσταντίνου Τ' καί τής νύμφης της Μαρίας, δηλαδή μεταξύ 
των ετών 788 καί 797, μνημονεύει έν τή σχετική ευχή τά τρία ταϋτα 

πρόσωπα. Κατά τον κ. Βτέΐιίοι-, θά ήτο ϊσο)ς δυνατόν νά ϋποτεθή ότι 

από των ημερών τής Ειρήνης έπεκράτησεν ή ■ συνήθεια νά παριστά- 

νιοσι τά τρία ταϋτα πρόσωπα εις τάς είκονογραφημένας Λειτουργίας.; 

Πάντως ή υπόθεσις αϋτη, ελλείψει επαρκών στοιχείων, δεν είναι ευκο- 

λον νά έπιβεβακοθή. 
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περικοπή. «Έξαιρέτως τής Παναγίας άχράντου κ.λ.π.» αποδίδεται 
δι εικόνος της Θεοτοκου επί θρόνου κρατούσης τον Ίησοϋν (πίν. V. 1.). 

Ο κ. Βιέίιίοι σχετίζει τον τύπον τοϋτον τής Θεοτόκου προς τήν περίφη- 

μον Κυριιότισσαν, τό δέ έπίθετον τούτο νομίζει παραγόμενον όχι από 

τήν Μονήν των Κΰρου, κατά τά κοινώς παραδεδεγμένα, άλλα από τό 
Κύριος, κυριοτης. Επειδή δε ο εικονογραιρικος ούτος τύπος τής Θεοτόκου 

επι θρονου ευρισκεται εις μολυβδοβουλλα Πατριάρχων καί κληρικών τής 
Αγίας Σοφίας, νομίζει ότι εϊκών τής Κυριωτίσσης ευρίσκέτο εις τήν 

Μεγάλη ν Εκκλησίαν καί ότι ταυ της άντίγραφον είναι τό έν τώ νάρ- 

θηκι τής Αγ. Σοφίας τελευταίο)ς άποκαλυφθέν ψηφιδωτόν τής Θεοτό¬ 

κου μεταξύ τοϋ Μ. Κισνσταντίνου καί τοϋ Ιουστινιανού. 

Καί περί μέν τής ετυμολογίας τοϋ επιθέτου Κυριώτισσα έκ τοϋ Κύ¬ 

ριος κ.λ.π, τον λόγον έχουσιν οι φιλόλογοι, όσον αφορά όμως είς τόν εί- 

κονογραφικόν τύπον, δέον νά σημειώσω, ότι μελετών άλλοτε τήν εικονο¬ 

γραφίαν τού 21ου οίκου τοϋ Ακαθίστου : «Φωτοδόχον λαμπάδα κ.λ.π.», 

οστις, όπως τουλάχιστον νομίζω ότι απέδειξα, σχετίζεται μέ τήν Μονήν 
των Κύρου καί τό εκεί γενόμενον υπό τής Θεοτόκου θαύμα είς τόν Ρω¬ 

μανόν τόν μελφδόν, παρετήρησα ότι είς τά μνημεία ό συνήθης τύπος τής 
Κυριωτίσσης, δηλαδή τής Θεοτόκου όρθιας μέ τό βρέφος προ τοϋ στή¬ 

θους, εναλλάσσεται προς τόν τύπον τής καθημένης καί βρεφοκρατούσης 
Θεομήτορος (Έπετηρίς τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 10, 1933, 331 κ. έξ. 

Βλ. τάς εικόνας 14 20). Επειδή δε είς τόν οίκον τοϋτον τοϋ Ακαθί¬ 

στου πρόκειται ασφαλώς περί τής Θεοτόκου Κυριωτίσσης, δέον νά π«- 

ραδεχθώμεν ότι άμφότεροι οί τύποι ούτοι σχετίζονται προς τήν Μονήν 
τών Κύρου καί ότι συνεπώς είναι ξένοι προς τήν Αγ, Σοφίαν. 

/Η^ευχή «υπέρ τών εν έρημίαις καί ορεσι καί σπηλαίοις καί ταΐς 
οπαις τής γης» δίδει είς τόν ζωγράφον θέμα λίαν περιέργου συνθέσεις 
(πίν. III. 4), ην πολύ δικαίως 6 κ. ΒτέΙιΐΘΓ σχετίζει μέ τάς παραστά¬ 

σεις τής Κοιμήσεως τού Όσιου Έφραίμ τού Σύρου, γνο^στάς καί από 

τήν Έκφρασιν τοϋ Ευγενικού καί από τάς μεταγενεστέρας εικόνας 
καί τοιχογραφίας. ΤΙ μικρογραφία τοϋ είληταρίου τής Λαύρας δύνα- 

ται, νομίζω, νά θεωρηθή ώς ή πρώτη μορφή συνθέσεως άναλόγου, 

ήν ευρίσκομεν είς τοιχογραφίας τού Ι6°υ αίώνος (Μ. Αστεριού επί 

τοϋ Υμηττού, Μ. Αγ. Νικολάου Σπανού έν τή νησΐδι τής λίμνης 
τών Τωαννίνων) καί τής όποιας τήν πηγήν δέον νά άναζητήσωμεν 

είς τήν σχετικήν περικοπήν τής προς Εβραίους επιστολής τοϋ Παύλου 

11. 37 π. έξ.) τήν άναγιγνωσπομένην είς τήν Εκκλησίαν κατά τήν εορτήν 

τών Αγ. Πάντων καί κατά τήν Κυριακήν τής προ τής Χριστού Γεννή- 

σειος, άν καί εκεί ό λόγος είναι περί προσώπων τής Π. Διαθήκης, Είς 

τήν μικρογραφίαν ταύτην τοϋ είληταρίου τής Λαύρας ή κατά τήν άριστε- 
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ράν κορυφήν παράστασις άσκητού, τοϋ οποίου ή κεφαλή έξερχεται εκ 
κλάδων δένδρου, ής ή ερμηνεία ένέβαλεν εις αμφιβολίαν τον κ. ΒτόΗΐεις 

ουδέν άλλο είναι εϊμή άπεικόνισις ερημίτου ασκούμενου επί δένδρου. 

ΟΙ άσκηταί ουτοι είναι, ώς γνωστόν, οι δενδρίται (Βλ. ΟιώκοΙ, Βΐοίΐοη. 

(Γατοΐιοοί. ΟΙΐΓθί. εν λ. Όεηάπίοδ). Πρότυπον των τοιοΰτων δενδριτών 

δυναται νά θεο>ρηθη 6 νΟσιος Δαβίδ ό εν Θεσσαλονίκη, οστίς κατά τό 

Συναξάρι ον τού Μηναίου (26 Ιουνίου) κατεσκεύασε την καλιάν του «εν 

αμυγδαλής φυτφ». Ούτω δέ, πράγματι, επί δένδρου αμυγδαλής, είκονί- 

ζεται μεταξύ ιών από τού 1484 τοιχογραφιών εν τφ παλαιω Καθολικω 

τής Μ. Μεταμορφώσεως των Μετεώρων. 

Ή σημασία των μικρογραφιών τού ειληταρίου τής Λαύρας έγκειται 

όχι βεβαίως εις την μετρίαν τέχνην των, αλλά, ώς ορθότατα παρατηρεί 
ό κ. Βτέίποις εις τον τρόπον τής είκονογραφησεως τού κειμένου. Ό τρό¬ 

πος δέ ούτος είναι όμοιος προς τον χρησιμοποιηθέντα διά την εικονογρά¬ 

φησήν των λαϊκών λεγομένων ψαλτηρίων με τάς παρασελιδίους εικόνας, 

όπου ή φροντίς τού ζωγράφου συγκεντρούται εις την πιστοτέραν δυνα¬ 

τήν γραφικήν άπόδοσιν του κειμένου. ’ Από τής αποψείυς ταυ της τό ειλη- 

τάριον τής Λαύρας είναι εξαιρετικώς πολύτιμον, αν καί όχι ίσως εντελώς 

μοναδικόν εις το είδος του, διότι συγγενή οπωσδήποτε τρόπον εικονογρα- 

ψήσεως παρουσιάζει καί τό είλητάριον τής Έθν. Βιβλιοθήκης των Αθη¬ 

νών, τού όποιου άλλοτε έδημοσιεΰσαμεν την επικεφαλίδα (Έπετηρ. Έ- 

ταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 15, 1937, 167 κ. έξ. είκ. 7), καί τό όποιον θέλομεν 

προσεχώς εξετάσει λεπτομερώς έν ιδία μελέτη. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

' Ελένης Δ. Βουραξέλη, 'Ο βίος τον Ελληνικόν λαόν κατά την τουρκοκρα¬ 

τίαν, έπϊ χϊ\ βάσει των ξένων περιηγητών. Τεύχος Α' Εισαγωγή. 

'Εν ’Α&ήναις 1930. Σελ. 254. 

Τό βιβλίον τούτο, <ύς εκ του τίτλου έμφαίνεται, αποτελεί την εισαγω¬ 

γήν εις τό δλον θέμα και διαιρείται εις δύο μέρη. Έν τοϊς οκτώ κεφα-, 

λαίοις τού πρώτου τούτων εξετάζονται οι περιηγηταί γενικώς, τά ποικίλα 
ελατήρια των περιηγήσεων, αί συνθήκαι υπό τάς όποιας αυται επραγμα- 

τοποιήθησαν καί έξαίρεται ή περιηγητική φιλολογία ώς ιστορική πηγή. 

Εις τά τέσσαρα δέ κεφάλαια, άτινα αποτελούν τό δεύτερον μέρος, πα¬ 

ρατίθενται τι να περί των σπουδαιότερων περιηγητών των έπισκεφθέντων 
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την Ελλάδα καί τών διαιρούμενων εις προσκυνήτάς των * Αγίων Τόπων, 

εις διπλωματικούς υπαλλήλους καί εις επιστήμονας περιηγητάς. 

Ή συγγραφεύς εν τφ προλόγφ (σελ. 5) λέγει ότι θά έκθεση τάς δια¬ 

φόρους φάσεις, ας διέγραψεν ό περιηγητικός κύκλος καί τά αίτια, άτινα 
ώθησαν τούς περιηγητάς προς επίσκεψην τής τουρκοκρατούμενης Ελλά¬ 

δος, προσέτι δέ καθορίζει οτι δεν θά άσχοληθή μέ την προ τού 1453 πε¬ 

ριηγητικήν γραμματείαν, αλλά μέ την μετά ταυ τα καί ειδικούς μέ την 
γαλλικήν. 

Αληθές ότι περί τού ζητήματος, πλήν ελάχιστων μικρών καί προ¬ 

χείρων άρθρων, δημοσιευθέντοον τήδε κακεΐσε 1, ούδείς τών ήμετέρων είχε 

μέχρι σήμερον σοβαρούς διατρίψει. Είναι δθεν ενδιαφέρουσα ή καταβλη- 

θεΐσα υπό τής σ. προσπάθεια, όπως ένσουματώση καί συμπεπυκνωμένως 
προσφέρη την προ^τότυπον αυτήν πηγήν τής πατρίου ημών ιστορίας. Θά 

ήτο δέ τό έργον της άρτιώτερον, εάν έξ αρχής ήσκεΐτο εις όλα τά μέρη 

του ίση βάσανος καί, ακόμη, δεν πάρε τηρείτο ποια τις αταξία εις την 
σχετικούς πλουσίαν βιβλιογραφίαν του. 

Επειδή τον μετά χείρας τόμον πρόκειται μετ’ού πολύ ν? ακολουθήσει 

δεύτερος, δστις κυρίως θά περιέχη τάς από τών κειμένων συναχθείσας 

ειδήσεις, ενταύθα προβαίνω εις μίαν μόνον κεφαλαιώδη παρατήρησης επι¬ 

φυλασσόμενος νά εκταθώ εις λεπτομέρειας, εάν θεός θέλη, άμα τή έκδό- 

σει καί τής συνεχείας. 

Έν τφ πρώτφ μέρει (σελ. 21-24) αξιολογείται ό περιηγητικός κύκλος, 

θεωρουμένων δέ υπό τής σ. τών περιηγητών ώς τών μοναδικών πηγών 

γνώσεως τής έν Έλλάδι καταστάσεως από τού 1453 καί εξής, λέγεται 

(σελ. 25) οτι είναι μικροτέρας σημασίας δι’ήμάς εκείνα» αί αφηγήσεις 

τιύν οποίων οί συγγραφείς ασχολούνται περισσότερον μέ τούς Τούρκους, 

Τούτο δεν είναι ορθόν. Διότι, άν ό άο Ια Βτοφΐί0Γ6 κάμνη λόγον περί τής 

στρατιωτικής δυνάμεως τών Τούρκων, πράγμα οπερ κατά την σ, είναι ό 

σκοπός τού περιηγητού εκείνου» θέλοντος νά μείωση την εντύπωσης ήν 

εΐχον οί Ευρωπαίοι περί τής ισχύος τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν 

όμιλεΐ δέ και άλλους είμή μόνον περί τοιοΰτων ζητημάτων, τούτ’ αυτό δεν 
συμβαίνει καί μέ τούς άλλους περιηγηθέντας την 5Ανατολήν καί άσχολη- 

.θέντας περισσότερον μέ τούς Τούρκους καί ολίγο)τερον μέ τούς "Έλλη¬ 

νας. Και τά κείμενα δέ τού Οΐτβδδοί: καί τού άβ Ια Ογοιχ, καίτοι διά τής 
ταυτότητος τών αντιλήψεων παρέχουν έντΰπωσιν δικαιολογούσαν την 

άποψιν τής σ., δεν είναι αρκετά νά πείσουν περί τού βάσιμου αυτής, 

έπειδή έν προκειμένφ είναι τά μόνα όμοια παραδείγματα. Σειρά δέ όλη 

περιηγητών τής σπουδαίας εκείνης εποχής, όμιλούντων έν τοΐς ίδίοις αυ¬ 

τών εργοις περί τών Τούρκων περισσότερον, είναι έξ ίσου σημαντική δι'' 

ημάς, όσον καί ή άλλη, τών όμιλούντων περισσότερον περί τών Ελλήνων, 
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Είναι και Ευρωπαίοι καί Άνατολιται—έχρησιμοποίησε (V αυτούς όλους 6 

ΪΙίΐηιχηβΓ άλλα κατά τρόπον όχι καλόν, επειδή ή τουρκολογία μόλις έπι 

των ημερών του ήρχισε σοβαρώς πως νά καλλιεργήται. Καί δεν ήτο δυ¬ 

νατόν, πρώτος εκείνος, συνθετικόν έργον παρασκευάζουν, ν’άσκηση κρι¬ 

τικήν άφορώσαν εις έπιστίμιας, των οποίων ούτε τον σκοπόν ούτε τά όρια 

τής έρευνης σαφώς είχε καθορίσει τις. Φέρ’ είπειν, ήτο άναγκαΐαν εθνο- 

γραφικώς ήδη τότε νά γνωρίζη τούς Τούρκους ή μάλλον τό συνονθύλευμα 
των λαών, οίτινες φέρονται μέ τό κοινόν όνομα των Τούρκων. 

Είναι γνωστόν ότι μέχρις εσχάτων ύπήρχον Τουρκόφωνοι Έλληνες 
εις την μικρασιατικήν ένδοχουραν μέχρι των κατέναντι τής Κύπρου παρα¬ 

λίων, καθώς πάλιν καί Ελληνόφωνοι Τούρκοι εν Κρήτη, Μακεδονίφ 

Ήπείρφ καί ’Όψει τού Πόντου. Έάν λάβαηιεν λοιπόν ύπ’ όψιν ότι οί 
άνθρωποι αυτοί άρχικώς καί πρύ τής τουρκικής κατακτήσεως ήσαν "Ελ¬ 

ληνες καί ειχον ελληνικά έθιμα, θά έπρεπε νά γνωσθώσι ταύτα διά των 

περιηγητών των όμιλούντων περί των Τούρκων. Πρέπει βεβαίως κατά τήν 

συλλογήν νά καταβληθή μεγάλη προσοχή, ϊνα μή έκληφθώσιν ό)ς ελλη¬ 

νικά κυρίως τουρκικά έθιμα, νά έξηγηθή δέ καί ή διαφορά των παρά 

τοίς Τουρκοφιόνοις Έλλησι ή τοις Έλληνοφώνοις Τούρκοις εθίμων από 

τον βαθμόν τής έπιδράσεους τού κατακτητού, ήτις ποικίλλει, μακροχρό¬ 

νια) τέρα ούσα διά τούς κατοίκους τής Μικράς Ασίας καί βραχυτέρα διά 

τούς τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Θά ένδιέφερε δ’ εννοείται καί ή έξέ- 

τασις των ηθών καί εθίμων των Άρμενοφώνων Ελλήνων κατοίκων τού 

Χογούζ καί τού Έκίν μεθ’ ολοκλήρου τής περιφέρειας του1 * 3, ώς καί των 
Τβηριστί λαλούντων καί γραφόντων κατοίκων τού Χοβέκ, εν τή περιοχή 
τού Έρζερούμ 3. 

ΙΙερί τού δευτέρου μέρους τού έκδοθέντος τεύχους (σελ. 141 καί έξης), 

ένθα ευχής έργον θά ήτο νά έλαμβάνοντο ύπ’ δφιν ούχί μόνον οί γαλλι¬ 

στί, αλλά καί οί εις άλλας Εύρωπαϊκάς γλιοσσας γράψαντες περιηγηταί4, 

οίτινες παρέχουσι πολλάκις πολυτίμους πληροφορίας, περί τού δευτέρου 
μέρους λοιπόν, όπου ή έν επιτομή άνάλυσις των κυριωτέρων έκ των κει¬ 

μένων, τά όποια ή σ. τόσον έπιμελώς έμελήτησε, θά γίνη, ώς είπον, λόγος 

όταν έκδοθή καί ο δεύτερος τόμος τού άξιολόγου τούτου έργου, μέ τό 

όποιον είναι τόσον αναπόσπαστος συνδεδεμένον. Ανάγκη δέ νά δοθή ή 

1 Έκ τούτων πρέπει νά έξαιρεθη ή μελέτη του Σπυρίδωνος Δε 

Β ι ά ζ η : Ιταλοί περιηγηταί έν Έλλάδι 1200—1899, δημοσιευμένη έν τφ Γεωγρα- 

φΐκφ Αελτίφ, ετ. 1904. 1905 καί 1906. 

3 Π. Τριανταφυλλί δον: Τά Ποντικά, 119—120. 

3 Αυτόθι, 127. 

• 4 Διατί νά παραλειφθή καί ό Έβλια Τσελεμπή ; · 
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πρέπουσα σημασία εις τά Ιν σελ. 142 επί λέξει άναγινωσκόμενα: «ΙΊαρ- 

έλκει νά έπαναλάβωμεν ότι ή περιηγητική ύλη, έν τφ συνόλφ της καί 

συστηματικούς καί έν σνγκρίσει προς δλας τάς λοιπάς ιστορικάς πηγάς, 

θ5 άποτελέση πηγήν τού δευτέρου τόμου τού έργου τούτου.....>-, εξ ών 
καταφαίνεται πόσον ή σ. ήγάπησε τύ θέμα της, τό όποιον θά διαφώτιση 

σημαντικήν σελίδα τής ιστορίας καί τού βίου των Ελλήνων. 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ 

3Αντώνιον Σιγάλα, Άπό την πνευματικήν ζωήν των 'Ελληνικών Κοινο¬ 

τήτων Μακεδονίας Α' Αρχεία και Βιβλιοϋ'ηκαι Δυτικής Μακεδο¬ 

νίας, Θεσσαλονίκη, 1939. Σχ. 8ον, σελ. ζ'*-}-222 [Πανεπιστήμιον 

Θεσσαλονίκης. Παράρτημα Δ' τόμου Έπετηρίδος Φιλοσοφικής Σχο- 

λης], 

«Είς των σκοπών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδιαιτέρως δέ 
τής Φιλοσοφικής Σχολής, λέγει έν τφ Προλόγφ τής υπό τον ανωτέρω τί¬ 

τλον μελέτης ό καθηγητής κ. Αντώνιος Σιγάλας, είναι αναμφιβόλους 
ή έρευνα τής Μακεδονίας καί τής λοιπής βορείου Ελλάδος άπό αρχαιο¬ 

λογικής, γλωσσικής,.ιστορικής καί λαογραφικής άπόψεους».Ό συγγραφεύς, 

διδάξας επί δέκα καί τρία ετη τήν παπυρολογίαν καί τήν παλαιογραφίαν 

έν τω Πανεπιστημίφ τούτου, έθεώρησε καθήκον του, παραλλήλους προς 
τήν έκδοσιν των βυζαντινών ιδιωτικών και υπαλληλικών έγγραφων τού 

'Αγίου “Όρους, τήν οποίαν άνέλαβε, νά μελετήση καί καταγραφή συστη¬ 

ματικούς τά έν βιβλιοθήκαις καί μοναΐς τής Μακεδονίας άποκείμενα χει¬ 

ρόγραφα καί έγγραφα. Τό έκδοθέν πρώτον τμήμα τής μαπράς ταύτης 
επιστημονικής έρευνης άναφέρεται είς τά αρχεία καί τάς βιβλιοθήκας 

τής Δυτικής Μακεδονίας. 

Ό κ. Σιγάλας έπεσκέφθη τήν Κοζάνην, τά Σερβία, τήν Βελβενδόν, 

τήν Σιάτισταν, τά εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου, τήν Καστοριάν, τήν Κλει¬ 

σούραν, τήν Βλάστην, τήν Βέρροιαν καί τήν Νάουσαν, άνεζήτησε μετ’ 

έπιμελείας καί ζήλου τά παρά δημοσίαις καί έκκλησιαστικαις άρχαϊς, 

έπιστημονικοις σωματείοις καί ίδιώταις φυλασσόμενα χειρόγραφα καί 
παρέσχεν άλλων αναλυτικήν καί άλλων σύντομον αναγραφήν. Είς τά 

μνημεία ταύτα ό συγγραφεύς περιέλαβε καί τά χειρόγραφα τής συλλο¬ 

γής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 



472 Διον. Α. Ζακυθηνού 

Τό μεγαλυτερον μέρος του βιβλίου (σελ. δ—114) καταλαμβάνει ή πε- 

ριγραφή των χειρογράφων και εγγράφων τής Κοζάνης. Έν τή πλουσίφ 

της πόλεως ταύτης βιβλιοθήκη σφζονται εκατόν πεντήκοντα αυτοτελή 

χειρόγραφα, είκοσι εννέα σύμμεικτα και δέκα οκτώ ξενόγλωσσα. Πλού¬ 

σιον ωσαύτως είναι καί τό άρχεΐον τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, περιλαμ- 

βάνον έγγραφα πατριαρχικά και εκκλησιαστικά, κώδικας εγγράφων (κτη¬ 

ματολόγια ναών, βιβλία ληξιαρχικά, βιβλία πρακτικών καί αλληλογραφίας 

εκκλησιαστικών αρχών καί ιδρυμάτων, τής Δημογεροντίας, σχολικά κλπ,)5 

καί τινα τουρκικά έγγραφα καί κιυδικας. 

Έκ των άλλων συλλογών ιδιαιτέρως δέον νά τύχουν μνείας τό τουρ¬ 

κικόν άρχεΐον Βερροίας καί ή συλλογή χειρογράφων καί εγγράφων τού 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τό «άρχεΐον τού Καδή» φυλάσσεται εϊς 

τό Δημαρχείου Βερροίας, όπου διά διατάγματος ίδρύθη ιφ 1930 μόνιμον 
τοπικόν άρχεΐον καί άποτελεΐται έκ πεντήκοντα έξ κωδίκων καί δύο δε¬ 

σμών εγγράφων τώ)ν ετών 1602—1891. γΟ κ. Σιγάλας παρέχει μόνον 

αναγραφήν των ετών, εις τά όποια έκαστος κώδιξ αντιστοιχεί, καί τονί¬ 

ζει την ανάγκην τής μελέτης των πολυτίμυνν τούτων μνημείων υπό ειδι¬ 

κού τουρκολόγου. Ή συλλογή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περι¬ 

λαμβάνει τεσσαράκοντα χειρόγραφα τού ΙΖ', ΙΗ' καί ΙΘ' αίώνος, κατά 
τό πλεΐστον εκκλησιαστικού περιεχομένου, δύο έπί περγαμηνής σιγίλλια 

των ετών 1779 καί 1846 καί διάφορα Ιδιωτικά καί νοταριακά έγγραφα, 

ών τινα έχουν γραφή εις την τουρκικήν. 

Αρκεί νά διεξέλθη τις τό βιβλίον τού κ. Σι γάλα, διά νά πεισθή ότι 

τά γραπτά μνημεία τής Δυτικής Μακεδονίας, τά περισωθέντα έκ τών 
διαφόρων καταστροφών, είναι ακόμη αρκετά. Βεβαίοκ μεταξύ τών περι- 

γραφομένων χειρογράφων (τά έγγραφα καί ίδίμ τά τουρκικά, μετά 

προσοχής μελετώμενα, θά διαφο^τίσουν πλειστα σημεία τής τοπικής 
ιστορίας) ελάχιστα παρουσιάζουν εξαιρετικόν ενδιαφέρον, ’Αλλ’ ή αξία 

των δεν έγκειται μόνον εις τάς νέας συμβολάς, τάς οποίας προσθέ¬ 

τουν εις τάς γνώσεις μας καί εις την καθ’ όλου έρευναν. μνημεία 
τού παρελθόντος, παρέχουν πλεΐστα διδάγματα περί τής πνευματικής κ«- 

ταστάσεως τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρα¬ 

τίας, περί τών προτιμήσεων καί τών πνευματικών διαφερόντων τών ανώ¬ 

τερων τάξεων τού μακεδονικού λαού. Και δεν είναι, νομίζω, μικρόν τό 

ωφέλημα. Τούτο άλλωστε ειχεν ΰπ’ όψιν και ό συγγραφεύς, δημοσι¬ 

εύουν τήν εργασίαν του υπό τον τίτλον: «Άπό τήν πνευματικήν ζωήν 

τών Ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας», τίτλον, ό οποίος, κατ’ 

έπίφασιν εξεταζόμενος, δεν φαίνεται ότι άνταποκρίνεται προς τό πε¬ 

ριεχομένου τού δημοσιεύματος. ’Από τής άπόψεως δέ ταύτης τό βιβλίου 
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τού κ. Σιγάλα δεν παρέχει μόνον επιστημονικός υπηρεσίας, αλλά καί 
έθ νικάς. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝ02 

ΟάΙάΐ\ ρκινάί-άοεεηί άβ ρίιίίοίο^ίβ Βοιηαηβ ά Γαηινβνήίέ άε 
Βιιανε5ί, 1^65 /πού5 ά'οΓί^Ι/ιβ ηέο^Γβεηιιε βη Γοιιηιαίη ά ί'Ερο- 

$1ΐε άβ$ ΡίΐαηαΓίοίβΞ ρακ-—[Ονγγροελληνικαι μελέται, διενϋννόμε- 

ναι νπό Ιουλίου ΜοΓανοΒίκ Νο 9.] ΒιιάαρβΒύ 1939. Σελ. 158. 

"Η εποχή τής διοικήσεως τής Ρουμανίας υπό τών Φαναρκοτών ηγε¬ 

μόνων καί αί μετ’ αυτών σχέσεις Ρουμάνων καί Ελλήνων, πολλάκις 

μέχρι τούδε εξητάσθησαν καί πολλά περί αυτών αντιφατικά εγράφησαν 
υπό επιστημόνων άμφοτέρων τών εθνών. Ή εποχή όμως αύτη απαιτεί 

λεπτομερή επιστημονικήν καί άμερόληπτον ερευνάν προς άποκατάστασιν 

τής αλήθειας. Εις τήν προσπάθειαν αυτήν συμβάλλει ούχί ολίγον τό υπό 
τον ανωτέρω τίτλον ώραΐον βιβλίον τού κ. Ε. Οάΐάί, τό δημοσιευόμενον 

εις τήν γνωστήν σειράν τών ούγγροελληνικών μελετών τών διευθυνο- 

μένων υπό τού καθηγητού Ιουλίου ΜοτανοείΡ, εις τήν οποίαν σειράν 
τόσα ενδιαφέροντα βιβλία έξεδόθησαν. 

Είναι φυσικόν ή τόσον μακροχρόνιος καί στενή επαφή τών δύο λαών, 

Ρουμάνων καί Έλλήνιυν, νά εχη αφήσει ανεξάλειπτα τά ΐχνη εις δλας 

τάς εκδηλώσεις τής ζωής αυτών. Ό κ. ΟάΙάΐ εξετάζει έν τών αποτελε¬ 

σμάτων τής επαφής ταύτης, ήτοι τά έκ τής ελληνικής δάνεια τής ρουμα·^ 

νίκης γλώσσης κατά τήν φαναριωτικήν περίοδον. 

’Εν τή εισαγωγή του ό κ. ΟάΙάΐ άσχολεΐται γενικώς μέ τον χαρα¬ 

κτηρισμόν τής φαναριωτικής εποχής καί προσπαθεί έκ τών δύο διιστα-1 

μένο)ν περί αυτής απόψεων νά έξαγάγη χρήσιμα καί αμερόληπτα συμπε¬ 

ράσματα, κατακρίνων μέν τά σφάλματα καί τάς ατασθαλίας τής οικονο¬ 

μικής διοικήσεως τών Φαναριωτών, άναγνωρίζων όμως τήν ευεργετικήν 
έπίδρασίν των έπί τού πνευματικού πεδίου τού ρουμανικού πολιτισμού. 

Ακολούθως ό κ. Οάΐάί χωρίζει τάς ελληνικός λέξεις τάς είσελθο.ύ- 

σας έκ τής ελληνικής εις τήν πνευματικήν καθόλου ζωήν, ήτοι εις τήν 
εκκλησίαν, τό κράτος (όροι πολιτικοί, διοικητικοί, νομικοί), εις τήν κοι¬ 

νωνίαν καθόλου (κοινωνική ιεραρχία, οικογένεια, συνομιλία, αλληλογρα¬ 

φία, διασκεδάσεις, ψυχολογία), εις τον πνευματικόν πολιτισμόν (σχολεία, 

τυπογραφεία, βιβλιοθήκαι, έπιστήμαι, τέχναι) καί εις τον υλικόν πολιτι¬ 

σμόν (έμπόριον, βιομηχανία). 



Ν. Γ. Σβορώνου 

Ό κ. Οάΐάΐ δεν εξετάζει τά ελληνικά ταϋτα δάνεια από φιλολογικής 

μόνον έπόψεως, άλλα προσπαθεί νά έξαγάγη έξ αυτών συμπεράσματα 
ιστορικά και νά όρίση τον βαθμόν και τον τρόπον τής Ελληνικής επι- 

δράσειος επί των Ρουμάνων. 

Το κεφάλαιον λοιπόν τούτο τού βιβλίου τού κ. ΟάΙάί αποτελεί σύν¬ 

τομον άλλ’ αδρόν σχεδιάγραμμα τής όλης φαναριούτικής εποχής, κατά τό 
δυνατόν αντικειμενικόν καί άμερόληπτον. 

Εις τό δεύτερον κεφάλαιον τού βιβλίου του ό συγγραψεύς εξετάζει 

την θέσιν των ελληνικών στοιχείων εις την ρουμανικήν, διαπιστώνει δέ 

ότι αί έλληνικαί λέξεις είσαχθεΐσαι κυρίως από τού 1745, «φθονούν από 

τού 1770, αρχίζουν δέ νά χάνωνται από τού 1821. Χαρακτηριστικόν είναι 
ότι ό περιορισμός των φαναριωτικών λέξεων δεν είναι τυχαίος, άλλ’ εν¬ 

συνείδητος καί ώργανωμένη προσπάθεια έθνικιστών ρουμάνων συγγρα¬ 

φέων, τού ΑδαοΗί, τού Ήλιάδη καί λοιπών, οί όποιοι στρέφονται προς 

τάς πλέον συμφώνους προς ιό πνεύμα τής ρουμανικής λατινογενείς 

γλώσσας 
Μολονότι αί έλληνικαί λέξεις τοπικώς έξαπλούνται εις όλην την 

Ρουμανίαν (περισσότεραι εις την Βλαχίαν, όλιγώτεραι εις την Μολδαβίαν 
και έτι όλιγώτεραι είς την Βεσσαραβίαν, Όλτενίαν καί Δοβρουτσάν), 

όλίγαι είσήλθον ως ζώσαι λέξεις είς τον Ρουμανικόν προφορικόν λόγον, 

καί μάλιστα τού λαού. Αί περισσότεραι προέρχονται από την γραπτήν 
ελληνικήν γλώσσαν καί περκορίσθησαν εις τον γραπτόν λόγον κυρίως 

των μορφωμένων τάξεων τής εποχής. 

Δεν πρέπει εν τούτοις νά άποσιωπήσωμεν ότι λέξεις Έλληνικαί είσ- 

ήχθησαν καί εις τον προφορικόν Ρουμανικόν λόγον, κυρίως των μεγά- 

λων άστικών κέντρων, αύταί δέ είναι αί περισσότερον χρόνον διατηρη- 

θείσαι, άρκούσαι μάλιστα καί μέχρι σήμερον. Διά τάς τελευταίας ταύτας 

αναμένομε ν άπό τον κ. Οάΐάί ιδιαιτέραν έρευναν καί μελέτην. 

Μετά την έξέτασιν των άνο>τέρω, ακολουθούν γραμματικαί παρατη¬ 

ρήσεις, διά των όποιων καταδεικνύεται ό τρόπος καθ’ ον 5ιεμορφο')θησ«ν 

άπό έπόψεως φωνητικής καί τυπικού αί έλληνικαί λέξεις αί είσελθούσαι 
είς την Ρουμανικήν. 

’Λπό τής έπόψεως αυτής δυνάμεθα νά διακρίνωμεν δύο μεγάλας κα¬ 

τηγορίας : τάς λέξεις τάς είσαχθείσας είς την ρουμανικήν καί μή μετα- 

βληθείσας φωνητικούς, αύται δ'είναι κυρίιος αί λέξεις αί μή είσαχθεΐσαι 

εις τον προφορικόν λόγον, και τάς ύποστάσας τήν έπίδρασιν τών φιονητι- 

κών νόμων καί τού τυπικού τής ρουμανικής γλώσσης. είς τό κεφάλαιον 
τούτο άς έπιτραπή νά παρατηρήσοηιεν τά εξής: Έν σελ. 75-76. είς τό 

ϊηβέαΐΗΓΐ5ί>ηιβΙαΙιβκί8ί, τό ο τής συλλαβής ίιβ δεν αντικατοπτρίζει «ιιη 

^οιινεηΐΓ ^ταρίιί^αο άε Υβ άαπδ μεταχειρίζομαι άλλα προέρχεται έ'4 
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τού Νεοελλ. τύπου μεταχ,ερίζομαι (άόρ. μεταχερίοτηκο)' έν σελ. 1)0 

οί τύποι αρΓούχίβ, ηιΙέαΗυ'ΐ5ί-ρΓθΐ8ίθ8, ρκείνιάβΓίή είναι ζήτημα, άν έμ- 

φανίζουσι τροπήν νου 6 είς ϊ είς τήν ρουμανικήν ή άν προέρχωνται άπό 
τών όμοιων έλλην. τύπων τού βορείου ιδιώματος, 

προς τά σημείο υμένα έν σελίδι 91 παρατηρώ ότι ουδόλως περίερ¬ 

γον είναι ότι έν τή διαλεκτή) τών Κουτσοβλάχων τό άτονο ν ι τών έλλη- 

νικών λέξεων αποβάλλεται, τό δέ άτονον ο έτράπη είς ιι, διότι καί εν¬ 

ταύθα πρόκειται περί τού γνωστού νόμου τού βορείου ιδιώματος, καθ’ δν 

ούτω μεταβεβλημέναι παρελήφθησαν αί λέξεις αύται παρά τών Κουτσο¬ 

βλάχων, άποτελούν, δέ ακριβώς συγκρινόμεναι προς τά παλαιότερα ελλη¬ 

νικά δάνεια τής Κουτσυβλαχικής, τά όποια δεν εμφανίζουν τήν άποβο- 

λήν τού άτονου ι καί τήν τροπήν τού ο είς ιι, στοιχεία χρονολογήσεως 
τής έμφανίσεως τού βορείου ιδιώματος (πβ. Άνδριώτην, έν ΕΕΒΣ ένσελ. 

116κ.έξ Ό κ.ΟάΙαι υποστηρίζει ότι τά έκ τής ελληνικής, καθώς καί τών 

άλλων βαλκανικών γλωσσών ρήματα τής ρουμανικής γλώσσης (π. χ. ρτο- 

νΐναδί < νά προβιβάσα») προήλθον έκ τής υποτακτικής τού αορίστου καί 
ούχί έκ τής οριστικής, διότι ουδέποτε εμφανίζεται είς ταύτα ή συλλαβική 

αΰξησις, ή οποία κατ’ αυτόν εξακολουθεί νά χαρακτηρίζη καί είς τήν 

Νέαν Ελληνικήν τον χρόνον τούτον. Τό επιχείρημα τούτο τού κ. συγγρα- 

φέως δεν φαίνεται είς ημάς πειστικόν, διότι είναι γνωστόν ότι ή συλλα¬ 

βική αΰξησις τείνει νά έκλίπη έν τή Νέα Ελληνική. Είς τήν παραδοχήν 

άλλως τής ανωτέρω γνώμης εμποδίζει καί ή Κουτσοβλαχική γλώσσα, ή 

οποία νομίζομεν καλύτερον πάσης άλλης δεικνύει ότι ή οριστική τού αο¬ 

ρίστου καί ούχί ή υποτακτική ύπόκειται ώς βάσις τών έν λόγφ ρημάτοον. 

Πράγματι μόνον έκ τής οριστικής τού άορίστου θά ήσαν δυνατοί τύποι 
ώς οί αρα1ίηΐδ05θΐι έπολέμ’σα, ίΓπιΤπίδόδοα ζ> καμάρουσα, Ρίπδβ- 

5011 > (έ)κίν’σα, 05ΐπ*5650α > (έ)ξούρ’σα, θίηΐδοδοιι > (έ)θύμ’σα, Ζ&Ι 

δοδοη > (έ)ζάλ’σα κλπ, 1. Οί τύποι ούτοι θά ήτο αδύνατον νά δημιουρ- 

γηθούν έκ τής υποτακτικής πολεμήσω, καμαρώοω, κινήσο), ξουρίσα), θυ- 

μήσα), ζαλίσω κλπ., διότι είς ταύτας τό ι καί ο τονίζονται καί δεν ύπό- 

κεινται είς τάς γνωστάς τροπάς τού βορείου ιδιώματος. 

Ό έν σελ. 12ά λαϊκός τύπος ίΐ'ού αντί α/ίεΓΟΒί, νομίζομεν ότι γίνε¬ 

ται έκ τού άορ. τού φυραίνω έφνρασα (παρά τον έφΰρανα) κατ’ έπίδρα- 

σιν τού αίίενοζι 2. 

Ό έν σελ. 125 τύπος ρτοίίαχί δεν πρέπει νά έξηγηθή διά τροπής 

1 Πρ. Ο 1ι γ. Ο β 8. § 6 ά, ΕΙβΐπεπΙαΙ Ογ^ο ιπ άϊίΐίθοίΐΐΐ Κοιυδ.η, Οπίίΐπΐί 1931, 

έν τφ λεξιλογίω. 

2 Πρ. τήν σύγχυσιν του φ υ ο ώ ν οι καί ά ιρ ι ε ρ ώ ν ο.) εις τά δημώδη 

μεσ. κείμενα, 
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τής καταληξεως —3.51 εις — αχί άλλ’ έκ του έλλην. άορ. επρόφταξη παρά 
τον έπρόφταοα, το δέ άρωμουν. ρίΙΐο^οδοα πελεκίζω προήλθεν έκ τού 

άορ. ετζελέκ'οα τού βορ. ίδιο>ματος. 

Γενικώς έχομεν να παρατηρήσοηιετ δτι κατά την έρευναν τής φω¬ 

νητικής και τού τυπικού των ελληνικών δανείων έπρεπε νά ληφθούν πε¬ 

ρισσότερον ΰπ’ όψιν οι διαλεκτικοί νόμοι τής νέας ελληνικής. 
Μετά τάς γραμματικάς παρατηρήσεις άκολουθεΐ λεξιλόγιον των εϊσ- 

αχθεισών εις την ρουμανικήν εκ τής ελληνικής λέξεων κατά την φανά¬ 

ρι ωτικήν εποχήν, το όποιον ό κ. ΟόΜΐ συνέταξεν άποδελτιώσας άφθονα 

κείμενα τής εποχής ταύτης. 

Αί ανωτέρω λεπτομερειακά! παρατηρήσεις μου, ουδόλως βεβαίως 
μειοόνουν την μεγάλην αξίαν τού βιβλίου τού κ Οάΐάΐ, το όποιον απο¬ 

τελεί ουσιώδη συμβολήν όχι μόνον εις τήν ιστορίαν τής ρουμανικής 
γλώσσης, άλλα καί εις τήν γνώσιν καί άκριβεστέραν εκτίμησιν των έλ- 

ληνορουμανικών σχέσεων, και καταδεικνύει κατά τρόπον αριστοτεχνικόν 

την έπίδρασιν τού υποδούλου ελληνισμού έπί τόν βαλκανικόν πολιτισμόν. 

Ν. Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συνεδρία 82α τής 4ης Φεβρουάριον 1939. 

Προεδρία τον τακτικόν Προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώχον. 

Ό εταίρος κ. Νικηφόρος Μοσχόπουλλος εκαμεν άνακοίνωσιν, ής το 

θέμα «Τδ οδοιπορικόν τοΰ ’Κβλια Τσελεμπή». , 
Ό άνακοινών ώμίλησε περί τοΰ βίου και της μορφωσεως του Κβλια, 

-λ, παοεδόθη καί υπό τίνών εςεδόθη τό κείμενον αΰτου, το οποίον κατα- 

ΪΖϊΖΧΐ μεγάλους τόμους, 4ν ό ίίγδοος Ιδιαιτέρως -διαφέρει την 

Ελλάδα, τίνες έκ των ήμετέρων καί ξένων έγραψαν περί του> ^ηγη™ 
άπηρίθμησε δέ καί τάς Ελληνικός χωράς τος οποίας ουτο, επεοκεφθη 

τααεν Λν αί πληροφορία τοΰ Έβλιά είναι άςιόπιστοι η οχι και ποιαν ση 

μασία'ν έχουσιν αδται διά τήν καθ’ δλου^τορίαν των Ελληνικών χωριυν 

κατά τόν ΙΖ'. αιώνα, οπότε και έγένετο ή περιηγησις . 

Συνεδρία 83η τής Ιβης Φεβρουάριον 1939. 

Προεδρία τον τακτικόν Προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δνοβοννιώτον. 

-ο εταίρος κ. Αναστάσιος Όρλάνδος έκαμε άνακοίνωσιν περί των 

Βυζαντινών μνημείων τής Καστοριάς. 
' Μετά σύντομον αφήγησιν τής ιστορίας τής _ Καστοριάς κατα τους 

Βυζαντινούς χρόνους, ό κ. Όρλάνδος Ιςητασε την αΘχΐτε^τ”'ζΤ 
ταξιν των ναών αυτής καί ωμίλησεν έπειτα περί της κεραμοπλαστικης 

1 Βλέπε νυν τήν μελέτην τοΰ κ. Μοσχοπούλλου «Ή Έ?ά.άς κατα τόνΈβ^ 

Τσελεμπή. τήν δημοσιευομένην ίν τφ ΙΔ’. τόμφτής Επετηρίδας ναύτης ο. ^ 

και έν τφ παρόντι δέ τόμφ σ· 145 κέξ. 
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των διακοσμήσεως διαλαβών λεπτομερώς περί τής εικονογραφίας των τεσ- 

σαρών κυριωτάτων ναών τής πόλεως, ήτοι των αγίων Ανάργυρων, του 

αγίου Στεφάνου, του Ταξιάρχου καί τής Παναγίας Κουμπελίδικης. Ακο¬ 

λούθως Απέδειξε τάς προσωπογραφίας των κτιτόρων των τριών πρώτων 

ναών καί ήρμήνευσε τάς τε κτιτορικάς καί τάς επιτύμβιους έπιγραφάς τάς 
συνοδευοΰσας τάς τοιχογραφίας των Ταξιαρχών καί των άλλων μικρότε¬ 

ρων ναών τής Καστοριάςι. 

Συνεδρία 84η της 15ης Δεκεμβρίου 19811. 

Προεδρία τον τακτικόν Πρόεδρόν τής Εταιρείας κ Κ. Δνοβοννιώτου. 

Άνακοίνωσις του εταίρου κ. Φαίδωνος Κουκουλέ περί των ηθών καί 
εθίμων τώ)ν Κρητών επί Βενετοκρατίας. 

Ό άνακοινών εν αρχή υπέδειξε λεπτομερώς τάς πηγάς έφ’ ών δέον 

νά στηριχθή μία σχετική μελέτη, άφ' οΰ δέ προσέθηκεν δτι τό άριστον 

δι’ αυτήν βοήθημα είναι ή γνώσις του βίου των σημερινών Κρητών, δείγ¬ 

ματος χάριν, άνέφερε διάφορα έθιμα τής τότε εποχής άναφερόμενα εις 

τήν βάπτισιν, τον γάμον, τήν ταφήν, τάς διασκεδάσεις καί τά παιγνίδια 

άνδρών καί παίδιον, τήν κόμμωσιν, τάς προλήψεις καί τά φορέματα των 
Κρητών επί Βενετοκρατίας τονίσας τήν ξενικήν Απί τά τελευταία Απί- 

δρασιν. 

Έν τέλει διέλαβε καί περί του τρόπου τής άσκήσεως τής ευποιίας 
ύπο των Κρητών επί τής Βενετικής τής νήσου κατοχής. 

Έπιθυμώνδ’ ό ομιλητής νά δείξη δτι οί Κρήτες, παρά τάς Απανειλημ- 

μένας τής νήσου ξενικάς κατοχάς διετήρησαν άλώβητον τήν Βυζαντινήν 

παράδοσιν, πολλάχου τής άνακοινιδσεώς του ΰπέδειξεν οτι τά περιγραφό- 

μενα Κρητικά επί Βενετοκρατίας έθιμα ουδέν άλλο είναι ή αυτά τά Βυ¬ 

ζαντινά. Έν τελεί ειπεν δτι χρήσιμον θα ήτο, άν εγράφετο γενική μελέτη 
περί των ηθών καί έθίμιον τών Κρητών ούχί μόνον επί Βενετοκρατίας, 

άλλα καί κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας, ϊνα, επί τη βάσει αυτής 

ώς καί των γραφέντων περί των σημερινών Κρητικών Ιθίμων, καταστή 

δυνατόν νά παρακολούθηση τις επί επτά συνεχείς αΙώνας τον βίον τών 

Κρητών, διασαφηθή δ* ούτως αμέσως καί εμμέσως έν μέγα τμήμα τού βίου 
τών μεσαιωνικών Ελλήνων -!. 

1 ’Έπιθι νυν τήν περί των Βυζαντινών μνημείων τής Καστοριάς μελέτην του 
κ. Όρλάνδου τήν δημοαιευομένην εις τά δύο τεύχη τού Λ λ τόμου τοΰ Αρχείου τών 

Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος. 

2 Ή άνακοίνωσις έδημοσιεύθη έν έκτάσει έν τφ Γ'. τόμω τής ’Επετηρίδος τής 
* Εταιρείας Κρητικών Σπουδών σελ. 1-101. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

5 Εν τή βιβλιογραφία σημειοΰνται όσα έγράφησαν κατά τό 1939 υπό Ελλήνων 

καί σχετίζονται μέ τόν ύπο τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον σκοπόν. Ύαϋτα άναφέ- 

ρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί είς τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους. 
’Επί τή ευκαιρία δέ ταυτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα “Ελληνα δη- 

μοσιεύοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αύτών προς τόν Γεν. 

Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς Αθήνας, οδός Λεμησοΰ 12. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ — ΝΟΜΙΚΗ 

Άγιοπετρίνη. 'Αγιοπετρίτικη ενδυμασία (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, ο. 62.) 

'Αγνέδου Γ. Τό έθιμον τής νηστείας καί ό κουκαράς είς τά Κοτύωρα του Πόντου. 

(Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.) 

”Αγρα Τ. Ό Μιχ. Άργυρόπουλος, λυρικός. (Έψ. *Ή Καθημερινή», άρ. 8086, 

16 Ταν. 1939.) 
» » Κριτικές «αποχρώσεις» για τό τραγούδι τής«·*Αλαφίνας». (Νέα 

Εστία, τ. 25, σ. 136—138.) _ 

» » Δημοτική γλώσσα καί ποίηση. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1435 1439.) 

Άδαμαντιάδον Β. Σελίδες τινές έκ τοΰ κοινοτικού βίου τών τελευταίων δεκαετη¬ 

ρίδων τής ΙΧρούσης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 292 -318.) 

τ Άδαμαντιάδον I. Κατάστασις τών ελληνικών έν Θράκη σχολείων κατα τας αρ- 

χάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος. ί’Αρχείον τοΰ Θρακικοΰ Λα- 

ογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 6, σ. 132 141.) 

* » Ιστορικά! σημειώσεις περί τής έν Βαφειοχωρίω σχολής. (Αυτόθι, 

σ. 142-147 ) 

Άθηναγόρα, αρ. Παραμυθίας. Φως από τά βάθη τών ύδάτων-Φυλλ. δ'.:-Ή πρω¬ 

τοελληνική μήτηρ τών γλωσσών τοΰ αρχαίου κόσμου. Άθήναι 

1939. Σελ. 32. 

» ■; , Φως από τά βάθη τών ΰδάτων—Φυλλ. ε': Ερμηνευτικόν σημείωμα 

επί δύο δυσνόητων χωρίων τής Καινής Διαθήκης. Άθήναι 1939. 

Σελ. 24. 
» » Αικατερίνη ή χρυσή βασιλοπούλα. (Ό ποιμήν έτ. Ζ . σ. 263—275.) 

Αίμιλιανίδου Α. Ή έξέλιξις τοΰ δικαίου τών μικτών γάμων έν Κύπρφ. (Κυπρια- 

καί Σπουδαί, τ. 2, σ. 197—236.) 

Άλεξάκη /. Αναφορά επισκόπων Κρήτης τοΰ έτους 1777 προς τόν Οικουμενικόν 
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Πατριάρχην. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπονδών, χ. £ σ 
263—2 63.} 

Άμάντον Κ. Ιστορία του βυζαντινοί· κράτους. Τόμ. Α' (895—867 μ. X.). Άθήναι 

1939. Σελ. 494. 

» » ” Αγνωστον άφιέροηια τοΰ Νικηφόρου Κρήτης εις μονήν τ-ης φω. 

καίας (181)3). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 49—54.) 

Αηι&ιιίοδ Ο. Τά έργα εύποιίας τοΰ Βυζαντίου, (δΐιιάΐ όΐζαηΠπΐ ο ηοουΐίειηςή τ. 

5. σ. 3.) 

Άμαριώτου Μ. Ή «Περισταμένη». (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 
2, σ. 312 - 824.) 

■}■ Αη*ΐ£ΐιθ3ί·οροιι1θ8 Ο. Περί τής διαλεκτικής ποικιλίας τής μεσαιωνικής ελληνι¬ 

κής. (δΐιιάί όίζππίΐιιΐ ο ιιβοοΠειιίοΐ, τ. 5, σ. 408—410.) 

Άνδριώτον Ν. Τό σύστοιχον υποκείμενον εις τήν Νέαν Ελληνικήν. (Άθηνα, τ. 

49, σ. 144—176.) 

» » Οί Ίνδογερμανοί (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1373—1.383.) 

» Ν> Δημοτικισμός καί γλωσσολογία. (Αυτόθι, ο. 1489—1493.) 

ΑικΙγιοΠ» Ν. Πυ ςαβί^τιβε ίίΐΐΐδ ρΐιοηέηίμιββ <1α <Ηκ1οοΙ<; ιηοΟυτηβ άε δοιηοίΗΓα- 

ου. (’Αρχεΐον ιοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυ¬ 

ρού, τ.6, σ. 153—208.) 

Άνίνον Γ. Γειόργιος Σερούϊος. (Νεα Εστία. τ. 26, σ. 1298.) 

*Αντωνιάδον Δ. Ό Κωστής Παλαμάς. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 50. 

Άναινύμου. Άπό τά «Τεφτέργια» τοΰ Κυπιργιοκη. Ζωδιακός κύκλος περί γεννή- 

σεως ανθρώπου. (Δρήρος, τ. 2, σελ. 608—609, 673—674.) 

» * Ναυτικά λόγια. (Ή Μεγίστη, τ. 2, φ. 20.) 

» » Αύτοκρατορικύν φιρμάνιον σουλτάν Μαχμούτ. (Αυτόθι τ. 2, ψ. 

24—25.) 

» » Δίστιχα πεισματικά Μεγίστης. (Αυτόθι, τ. 2, φ. 24—25.) 

ν » Πριυτομαγιά στις Επιβάτες. (Θρακικά, τ. 12, σ. 332.) 

» >·> Ό πρώην Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης. (Αυτόθι, τ. 12, σ, 

378.) 

» » Σηλυβρίας Διονύσιος. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 402—404.) 

» * Δημοσθένης Ρούσσος. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 406—411). 

*■ » Γειόργιος Κ. Ύπερίδης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 448—450.) 

*Από το Μικρασιατικόν Άρχεΐον. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 453—458.) 

» » Κομβολόγια. (Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.) 

» » Αποκριάτικα έκ Βολισσοΰ. (Περιοδικόν τοΰ έν Χίω Συλλόγου 
Άργέντη. τ. 1, σ. 156.) 

'Απαλοδήμον ΤΙ. Κοσμίιικον έγγραφον. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 58.) · 

» » Προικοσύμφωνο τοΰ Κοσμά. (Αυτόθι, σελ. 76.) 

Άποστολίδον Κ. Μνρτίλον. ΜΙ Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώ¬ 

δικες αυτής. (Άρχεΐον τού Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλιυσσι- 

Θησαυοοΰ, τ. 5, σ. 1—86, τ. 6, σελ. 25—112.) 

» ΚώδιΗ τού Νικηφόρου τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπυλεως 

(1850-1861). (Θρακικά, τ. 12, σ. 103-160.) 

» Στιχουργήματα Φιλιππουπολιτών. (Αυτόθι, σ. 412-416.) 

Άποστολέδου Φ. Γρ. Ό Άηγιάννης ό Κουλτουρμουσιανός. (Θρακικά, τ. 12, σ. 

328—331.) 
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Άποστολοπονλον Γ. Συμπλήρωσις βιβλιογραφίας Καμπύση. (Νέα Έστια, τ. 2ο, 

σ. 868.) , 
Άρβανιτάκη Γ. Λ. Γνωαονική των αρχαίων καί νεωτέρων λαών της Εγγύς Ανα¬ 

τολής. Άθήναι 1939. Σελ. 65 (μετά 110 οχημάτων έκτος κείμενον. 

. > Χρονολογικά Σύμμικτα. Άθήναι 1939. Σελ. 59. 

Άργνροπονλον Μιχ. 'Ο ελληνικός τύπος τής Σμύρνης. (Έφ. «ΈΛεύθερον Βήμα», 

άρ. 7055, 22 Αύγ. 1939' άρ. 7056, 23 Αύγ. 1939' αρ. (0οι, 24 Αυ). 

1939.) 
Άργυρον Φ. Οί πρακτικοί Ιατροί. (Έφ. «Καθημερινή., άρ. 8147, 20 Μαρτ. 19390 

•Ατέοη Β. Έγγραφα αρχαιολογικού μουσείου Σκύρου. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 150 

181. 206-207, 222—223.). 

Αυγερινόν Κ. Ή πρωτοχρονιά. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 8ί.) 

•ΑχιλΙέα Φ. Κυπριακές παροιμίες. (Πάφος, τ. 4, σ. 93-94. 241.) . 

Βαγενά Θάνου. Θανάσης Καράμπελας, ό πολυγραγουδημενος κλέφτης. Αθήνα 

1939. Σελ. 3.ί. , Λ η. , 
Διαθήκη Άγιοπετρίτισσας. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ.22.) 

. , Δημήτρης Ιναλλιοντξής, τό πρωιοπαλλήκαρο τοΰ Ζαχαρία. (Αυ- 

τόθι, σ. 39—40-) 
, » Γεωργός ό Λεβέντης, τό πρωτοπαλλήκαρο του Κ. Κολοκοτρωνη. 

(Αυτόθι, σ. 54, 60.) 
» » Θανάσης Κοντάκης. (Αυτόθι, τ. 2, σ. 8ί>, 93, 96.) , 

Πέτρος Μαντάς. Άθήναι Σελ. 14. (Άπόσπ. έκ του Γ . το μ. της 

Έπετηρίδος των Βουρβούρων.) 3 , 

Βαχαλοπονλου Άπ. Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν εχαναστασιν 

τοΰ 1821. Έν Θεσσαλονίκη 1939. Σε/,, ιβ + Ιοί. 

» » Ό ναός τού άγιου Γεωργίου (ι-οίοηάα) ώς μηιρόπολις Θεσσαλονί¬ 

κης καώ τον ΙΟον αιώνα. (Μακεδονικόν Ημερολόγιου 1940 σ. 

245-350.) _ . , „ 
. ’Από τήν Ιστορία Ινός Μακεδονικού χωριού, του Λιμποχοβου 

στις αρχές τού 19ου αιώνα. (Φάρος τής Βορείου Ελλάδος 1940 

Βακιρτζή ί. Δ. Ή ηγεμονία τού Αλεξάνδρου Καραθεοδωρη εν 3αμφ (1885—1895). 

(Σαμιακόν Ήμερολύγιον, τ. 2, σ. 21—46.) 

Βαλαβάνη Γ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 21ο 

218,244-246.) , „Λ . π, τ „ 
Βαλαβάνη I- Αινίγματα χωρίων Κεοασοΰντος και Οινόης. ( Αρχειον Ποντου, . ., 

σ. 149-150.) 
. . Όλιγόστιχα άσματα Κερασοΰντος. (Αύτόθι, σ. 151.) 

Βαλαώρα Β. Γ. Ή λαογραφία τού χωριού μου - Περίστα Χαυπακτιας. ( αραρ- 

τημα Λαογραφίας άρ. 1. Εν Θεσσαλονίκη 19ο9 Σελ «. 

Βαλέτα Γ. Αιολική βιβλιογραφία, Λέσβος-Άδραμυτινος κολπος (1566-1939). Μυ- 

τιλήνη 1939. Σελ. 215* 
, * Σελίδες από τήν πνευματική Ιστορία τής Σμύρνης. (Μικρασιατι¬ 

κά Χρονικά, τ. 2. σ. 199—262.) Λ 
Τρία γράμματα τοΰ Ψυχάρη πρός τον Κώστα ΧατζοπουΛο. (Κεα 

Εστία τ. 20. σ. 1264 - 1267.) 

Βαλταδώρον Α. Διονύσίος Σκυλόσοφος. (’Εφ. ·Ή Καθημερινή», άρ. 8208, 22 Μαιου 

1939.) 
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Βαμβαχίδη I. Σύμμεικτα έξ Οίνόης. (Άρχεΐον Πονιου, ΐ. 9, σ. 152—1ι8.) 

Βαοιαδάχη I. «'Ο νυφιάτικος» στον Κέραμο και τά περίχωρα. (Περιοδικόν του έν 

Χίω Συλλόγου Άργέντη τ. 1, ο. 154.) 

» » «*Ό αποκριάτικος» στον Κέραμο και τά περίχωρα. (Αυτόθι, 

σ. 155.) 

Βαρίκα Β. Ή μεταπολεμική μας λογοτεχνία. Άθήναι 1939· Σελ. 94. 

Βάρναλη Κ. Ζωντανοί άνθρωποι. Άθήναι 1939., Σελ. 101. 

Βασιλειάδου Β. Κ. "Η9η καί έθιμα Κυδωνιών. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 

391—399.) 

Βασιλείου Φ. Ετυμολογικά. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8292, 14 Αυγ. 1939.) 

Βεζανή I. Σ. — Τσόχα Α. Γ Περί των Ελγίνειων μαρμάρων. (Έφ. «Ή Καθημερι¬ 

νή», άρ. 8271. 24 Ίουλ. 1939.) 

Βέη Ν. Ποντιακά χειρόγραφα έν τα> μουσείω τοΰ κάστρου τής Άγκυρας. (Άρχεΐον 

Πόντου, ε. 9. σ. 193—248.) 

» » Γερμανού μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως γράμμα προς τούς ιε¬ 

ρείς τής επαρχίας αύιοΰ περί τηρητέων κανόνων. (Βγ/αηίίηίδοΐα- 

Νοη^ΓΐυοΙάίίοΙιυ }β1η*1)ϋο1ΐ6Γ. τ. 14. σ. 358—365.) 

Ή ελληνική σχολή Σιεμνίτζης καί συνοδικά σιγίλλια και άλλα 

γράμματα περί αυτής. (Αυτόθι, σ. 366—414.) 

» » Κώδιξ τοΰ ελληνικού σχολείου Γαλαξειδιου. (Αυτόθι, σ. 441— 442.) 

» » Τέσσαρες κώδικες έκ τής βιβλιοθήκης Ευσταθίου Άνανιάδου. 

(Αυτόθι, σ. 443 — 456.) 

.» » Χειρόγραφον τής μονής Πετριτξονιτίσσης-Μπασκόβου. (Αυτόθι, σ. 

447.) 

» » Ό Αίνίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούτταβος. (Θρακικά, τ. 12, 

σ. 214-218.) 

» » Έπιστολαί Κωνσταντίνου Κούμα καί Αδαμάντιου Κοραή σχετι- 

καί προς την Σμύρνην. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 1—37.) 

» » Μικρά συμβολή εις την λογοτεχνικήν βιβλιογραφίαν τής Σμύρνης 

κατά τον ιθ' αιώνα. (Αυτόθι, σ. 38 — 48 καί 452.) 

» » Γεωργίου Λασσάνη άφιέριομα εις τον Ρήγαν Βελεστινλήν-Φεραΐον 

καί τους μετ’ αυτού θανόντας. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 86—96.) 

» ϊ' Σύντομον χρονικόν τού Νεοελληνικού Θεάτρου (Α ύτόθι, σ. 228— 

431.) 

* » 'Ο συντάκτης τοΰ Συντόμου χρονικού τοΰ Νεοελληνικού Θεάτρου. 

(Αυτόθι, ι. 25. σ. 353.) 

» » Παραλλαγή τής πρώιηο στροφής του θούριου τοΰ Ρήγα. (Αυτόθι, 

σ. 144—447.) 

ΒβΘ8 Ν· Α. Ζιπη ν^Γόυηι κεντεΐν. (Βγζαηΐίιάβοΐι-Νεαομΐβοΐιίίΐοΐιο ΙαΙίΓόαοΙιοΓ, τ. 14, 

σ. 292) 

» » Όβιηείπο* ΚαΠίε ΚθΒαΙηε πηά άβτ ΜεΓεΐ&ηαε IX 4.1. (Αυτόθι, 

τ. 15, σ. 137-140.) 

» » Είη Βαοΰ^εεοΐιεπκ αιι θα» Μ?κ1οη&-Κ3τ&1τι;1ίΓ>,οιοεηι ΚΙοδΙετ. (Αυ¬ 

τόθι, σ. 187-195.) 

» » Μ6§2Γ£-Μα£αΓα. (Ζα ΗίεΓοΜοε’ 5γπεοάοηιοδ 645* 12). (Αυτόθι, σ. 

196—208.) 

Βέρα Σόλ. Οί "Ελληνες Ιατροί τής Σμύρνης. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 319—· 

356.) 
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Βιζήλου Ν. I. Άπό τήν ιστορίαν τής μονής Μεγάλης Παναγιάς. (Σαμιακόν Ημε¬ 

ρολόγιο ν, τ. 2, σ. 255—256.) 

Βίου Στυλ. Κατεργασία τοΰ ρασοπάνου (η ράσου). (Περιοδικόν τοΰ έν Χίφ Συλ¬ 

λόγου Άργέντη, τ. 1, σ. 143—150.) 

» ··> Δημοτικά τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 151—153.) 

» » Ίστορικαί παραδόσεις (έξ Αμάδων). (Αυτόθι, σ. 203 206.) 

Βλαστόν Π. Άπό τον ’Ίβυκο σεόν Κάλβο. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 733—736.) 

Βλαχογιάννη Γιάννη. Νεκροφάνεια. (Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 32, σ. 48 50./ 

» » Συμβολισμός ή αλληγορία στήν ποίηση. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 

10—14.) 

» » Σταύρωνε καί γράφε. (Αυτόθι, σ. 135—136.) 

» -> Τής χι)ρας τό προσκέφαλο. (Αυτόθι, σ. 179—182.) 

» » Άπολιχνίσματα (Αυτόθι, σ. 379—381.) 

* » Άπολιχνίσματα —Στή Σκάλα του Άνταιλικοΰ. (Αυτόθι, σ. 684— 

685,) 

» » Σπουδαστήριον Ίωάννου Χαλεπά. (Αυτόθι, σ. 825.) 

Βογαζλή Δ. Κ. Δημοτικά Φιλιππουπολίτικα καί Στενημαχίτικα τραγούδια. (Θρακι¬ 

κά, τ. 11, σ. 279-306.) 

ΒοΙΜββ ΤΚ· Δύο άγνωστα μέχρι τοΰδε χειρόγραφα ευαγγέλια Λεοντίου ιερομό¬ 

ναχου. (δΐιιάί δϊζαηΠηί ο ιιεοβίΐεπϊοΐ. τ. 5, σ. 411—415.) 

Βολονάχη Μ. Ή σπουδαιότης τής μεταξύ Ρωσίας καί ^Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

συνθήκης τοΰ 1783 διά τούς "Ελληνας. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεο¬ 

φίλου Βορέα, τ. 1, σ. 207—216.) 

Βουδονρη Α Λ. Τό έκκλησιαστικοβουλγαρικόν ζήτημα καί ή λύσις αυτού τοΰ 1872. 

Σταμπούλ 1939. Σελ. 8. 

Βουραζέλη £Βλ. Ό βίος τού ελληνικού λαού κατά τήν Τουρκοκρατίαν επί τή βά¬ 

σει των ξένων περιηγητών. Τεύχος Α'. Εισαγωγή. Έν Άθηναις 

1939. Σελ. 254. 

Βονρδονμιτάχι Α. Δύο ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφακίων. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη¬ 

τικών Σπουδών, τ. 2, σ. 256—262.) 

Βονρνά Τάσου. Θεόδωρος ό Πρόδρομος ή Πτωχοπροδρομος. ( Εψ. « Η Καθημε¬ 

ρινή». άρ, 8236, 19 ’ίουν. 1939.) 

> » Ιωάννης Μαλάλας ό Άντιοχεύς. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8389, 

20 Νοεμ. 1939.) 

Βρανονση Α. Βηλαράς ή Βιλλαράς ; (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1219—1220.) 

Βρόντη Α. Γ. Ή μελισσοκομία καί τό μαντρατόρεμα στή Ρόδο. (Λαογραφία, τ. 12, 

σ. 195—230.) 

Γανώση Β. Γ. Ή λαογραφία τού χωρίου. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 80<9, 9 Ιαν. 

1939.) 

Γαρδιχιώτη Α. Κυνουριάτες τοΰ 1830. (Κυνουριακή Έπιθεοίρηση, τ. 2, σ. 43—44.) 

Γεδεών Μ. Αινιγμάτων ιστορικών λύσις ή δέσις. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 

Σουδών, τ. 2, σ. 285—298.) 

> » Διαθήκη Μαξίμου μοναχού κτίτορος τής έν Λυδία μονής Κοτινής 

(1247). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 263—291.) 

Γενεράλη ϋλ Όσμάν πασάς ό πνιγάρης. (Δρήρος, τ. 2, σ. 555—559, 591—592.) 

» » Δεσπότης-μουφτής. (Αυτόθι, σ. 684—686.) 

Γερμανού, Θυα,τείρων.'Έί Σηλυβρία κατά τον ιξ' αιώνα. (Θρακικά, τ. 10, σ. 128—136.) 
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Γερμανόν, Θυατείρων. Τό ταξεΐδι του ίοΗη Οονβΐ αχ ο Κων[πολεως εις Άδρια- 

νούπολιν τφ 1675. (Αυτόθι, τ. 12, ο. 5—33.) 

Γεωργακα Δ. Προσθήκη είς τά περί τού ονόματος Μάνη. (’Αθήνα, τ. 49, σ. 221— 

227.) 

» » Τοπωνυμικά. (Λαογραφία, τ. 12, σ. 177—194.) 

» » Έτυμολογικαί διασαφήσεις-Κύρ-Πούλεια· μοϋργος-μανούρι-Καλαμ- 

μάτα-Καισάρεια, Καισαριανή-Χασιά. (Λεξικογραφικόν Λελτίον, τ. 1} 

σ. 73—88.) 

Γεωργιάδον Φ. Ν Επισκόπου μετάθεσις επί Ίσαακ'ου Β. του Αγγέλου. (Πρακτι¬ 

κά τής Ακαδημίας * Αθηνών, τ 14, σ. 511—530.) 

Γεωργίου I. Ή φυλετική έξέλιξις έν Μικρά ’Λσία. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, 

σ. 63-91.) 

Γιαλούρη Α. Νίκος Φαληρεύς Μπέης. (Πνευματική Ζωή, τ. 3. σ. 38-39.) 

» » Ζαχαρίας Φυτίλης. (Αυτόθι, ο. 105 — 106.) 

» » Βιργινία Π. Εΰαγγελίδου. (Αυτόθι, σ. 230 — 251.) 

Γιαννιον Ά&. Γαϊτάνου. Άπο τήν Ανατολικήν Θράκην-Ή επαρχία Δέρκων. (Θρα- 

κικά, τ. 12. σ. Ιοί—-209.) 

Γιαννούτσου Αεβαδέως I *0 Βυζανανός ναός τής μονής τού Όσιου Λουκά. Έν 

Άθήναις 1939. Σελ. 66. 

Γιαπανά X. Ό μαύρος τζι ή γεναΐκά του. (Πάφος, τ. 4. σ. 232—233.) 

Γκίνη Δ. Ό μεταφραστής τοϋ «Αριστοδήμου» καί τό πρώτο δημοσίευμα τού Ρ. 

Ναύτη. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 6ο.) 

Γκίνη Δ. Σ. — Μεξα Β. Γ. Ελληνική βιβλιογραφία (1800—1863). Τόμος πρώτος. 

Άθήναι 1939. Σελ. ΧΧ-{-476. 

Γκλέκα Γ. Δ. Τό μοναστήρι τής Ρεκίτζας. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 20.) 

» » Μωάμεθ ό καταχτητής τής Λακεδαίμονος. (Αυτόθι, τ. 3, φ. 25.) 

Γούναρη Α. Ή Κύθνος (Γεωγραφία, Ιστορία, "Ηθη, "Εθιμα). Άθήναι 1938. Σελ. 

216 -{— κα’ -{- β" -}- 37. 

Γριτοοοτ.ονλου Τάσον. *Η μετά τής επισκοπής Αμυκλών ένωσις τής πατριαρχικής 

εξαρχίας Τριπολιτζάς. (Βγζ&ηβηί3θΗ·ΝβαδΠβο1ΐ!3θ1ιε Ι&ΙιτθϋοΙιβΓ, τ. 

14, σ’ 348-357.) 

» » Επεισόδια τοΰ 1845 εις την μονήν Σίντζας. (Κυνουριακή Επιθε¬ 

ώρηση, τ. 2, σ. 87—88.) 

Γροπέτη Γ. Ό ελληνικός τύπος τής Σμύρνης. (Έψ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ.7069, 

5 Σεπτ. 1939.) 

Γρυπάρη Ν. Άντρέας Βιαγκίνης. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 120,18 Μαρτ. 19ο9.) 

» » Ανέκδοτα ποιήματα τοϋ έπτανήσιου Στέφ. Μαρτζώκη. (Αυτόθι, 

άρ. 132, 10 Πουν. 1939.) 

» » Ανέκδοτα Ζακυνθινά —Επιγράμματα και έπιγραμματογράφοι. 

(Αυτόθι, άρ. 151, 21 Όκτ. 1939.) 

Δάση Δ. Λαογραφία Ζακύνθου. (Αί Μούσαι, τ. 48, φ. 976.) 

Δασκαλάκη Α. Β. Περί τό πραγματικόν όνομα τοϋ έθνομάρτυρος Ρήγα. (Τεσσα- 

ρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, τ. 2, ο. 123—143.) 

Δαφέρμον Γ. Μυλοποιαμίτικα επώνυμα καί τοπωνύμια. ( Επετηρίς Εταιρείας 

Κρητικών Σπουδών, τ 2. σ. 375—384.) 

■ Δεληγιάννη Β. Ν. Τά αναστενάρια στο χωριό Κωστή τής περιφέρειας Άγαθουπό- 

λεως Άν. Θράκης. (Άρχεΐον τού Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί 

Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 129 —136.) 
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Δεληγιάννη Β. Ν, Τό Χατζηλίκι στά Κουβούκλια Προύσης. (Μικρασιατικά Χρονικά 

τ. 2, σ. 400-420.) 

Δελμούζον Α. Π. Ό Δημοτικισμός καί ή επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία. 

(Νεα Εστία, τ. 26, σ. 1463—1471.) 

Όθΐ1(ϋ»8 Μ. έίιιάβε 3ϊιγ 1θ ^ουνθΓποιηεπί; ΡεχΙηιίιΠδίΓδίίοη α Βγζ&ηοο. (δΐιιάΐ 

δΐζαπΗηί ο ηοοβΠεηίοί. τ. 5, σ. 122-145.) 

Δημαρά Κ. Θ. Γυρισμός στη Χίο. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 7068,4 Σεπτ. 1939.) 

» * Ή Χώρα καί τά κάλλη τη:. (Αυτόθι, άρ. 7071, 7 Σεπτ. 1939.) 

* * Δύο πνευματικές δόξες τής Χίου καί όλης τής Ελλάδος. (Αυ¬ 

τόθι, άρ. 7075, 11 Σεπτ. 1ϊ>39.) 

» * Ό Ζαλοκώστας κριτικός. (Αυτόθι, άρ. 7082, 18 Σεπτ. 1939.) 

» » *0 ιστορικός τοϋ γέ ους. (Αυτόθι, άρ. 7095, 2 ’Οκτ. 1939.) 

» » Δημοτικισμός και κριτική (Νέα "Εστία, τ. 26, σ. 1498—1511.) 

Δημητριάδου Ζ. Κ. Γρηας ποδιά (Σαμιακόν Ημερολόγιον. τ 2, σ. 224—225.) 

Δοαλυνά Μ. Γίαλιά σάτιρα. (Δρήρος, τ. 2, σ. 610-611.) 

Διαμαντάρα Α. Ιστορικά έγγ αφα τής Μεγίστης. (Ή Μεγίστη, τ. 2, φ. 22.) 

Διαμαντοτιούλου 3Αδ. Χρυσόστομος Α. Παπαόόπουλος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

καί πάθη., Ελλάδος. (Θρακικά, τ. 11, σ. 414—419) 

» » Βασίλειος μητροπολίτης Σμύρνης (25 Μαρτίου 183—423 Ιανου¬ 

άριου 1910). (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 148 — 198.) 

Δοχειαρίτον Διονυσίου. Χρονικόν. (Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.) 

Δρακίδον Γ. Δ. Τό πηγάδι τοϋ Μιαούλη. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 7. σ. 368.) 

Δνοβουνιώτου Κ. Δωρεαί είς τήν βιβλιοθήκην των χειρογράφων τοϋ Σπουδαστη¬ 

ρίου τής Θεολογικής Σχολής. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 203.) 

'Εξαδάκτυλον X. Κυπριακές παροιμίες. (ΙΙάφος, τ. 4, σ. 240.) 

Εύλογίου, Κορντσάς, "Ιστορική βιβλιογραφία—Τά φυτικά καί αί συναφείς έν Έλ- 

λάδι έπιστήμαι. Έν Άθήναις 1938. Σελ. 584. 

Ζαλοκώστα Γ. "Εργα. (Πρόλογος καί σημειώματα Κώστα Καιροφύλα.) Άθήναι 

1939 Σελ. 494. 

Ζαχοπονλου Κυρ. Ή διαδικασία τοΰ διαζυγίου έν Μ. Άσία προ πολλών ετών. 

(Μικρασιατικά Χρονικά, τ, 2, σ. 357—366.) 

Ζερζελίδον Γ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά φύλλα, τ. 8, σ. 212—215.) 

Ζενγώλη Γ. Σ. Τό «λικόρνο». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 138.) 

Ζήση Ε. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αύδημίου* (Θρακικά, τ. 12, σ. 

333—355.) 

Ζήση Μ. Ε Ό θέρος στο Αύδήμι. (Θρακικά, τ. 12, σ. 356—362.) 

Ζομπανάκη Γ. Ό Αυστριακός περιηγητής Κ. \ν. δίοόοτ στην Κρήτη. (Επετηρίς 

"Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 269—284.) 

Ζωγράφον Δ Λ. Μία σελίς από τήν ιστορίαν τής ελληνικής αμπελουργίας. (Έφ. 

«Ή Καθημερινή», άρ. 8114, 13 Φεβρ. 1939.) 

Ζώη Λ. X. Έν μετόχιον τής μονής Στροφάδων. (Αϊ Μούσαι, τ. 46, φ. 973.) 

* » Μετεωρολογικά σημειώματα. (Αυτόθι, φ. 976, σ. 7—8.) 

» » Γράμματα ανέκδοτα. (Αυτόθι, σ, 10.) 

» * Κρήτες έν Ζακύνθψ. (Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 

τ. 2, σ. 1191-33.) 

» * Χρυσοπηγή ή Ζωοδόχος Πηγή. (Έφ. «Ζακυνθινή Φωνή», άρ. 267, 

18 Πουν. 1939.) 
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Ζώη Λ. X Πλοίου σύ'Ληψις. (Το Μέλλον τή; "Υδρας, τ. 7. σ. 44.) 

Ζώρα Γ. Θ.'Ένα ανέκδοτο καί ένα άγνωστο γράμμα τού Βαλαωρίτη. (Νέα Εστία, 

τ. 25, σ. 134- 135.) 

» » Ανέκδοτα γράμματα τού Βαλαωρίχη ιερός τον Θωμαζαΐο. (Αυτό¬ 

θι, τ. 26, ο. 1165-1173.) 

» » Ή αισιοδοξία τού Κάλβου. (Έπιθεώρησις Ελληνο ιταλικής πνευ¬ 

ματικής έποικοινωνίας, τ. 2, σ. 115—121.) 

» » Ανέκδοτος θρήνος επί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως. (Αυ¬ 

τόθι, σ. 150—160) 

» » Ό Κάλβος γραμματεύς τού Φεοσκόλου. Σελ. 17. ( Απόσπ. έκ τού 

2ου τόμ. τεύχ. 11—12 τής Έπιθεωρ ησεως Έλληνοιταλικής πνευ¬ 

ματικής επικοινωνίας.) 

Ζογ&8 ΟίΟΓβίο. Εβησιαίπτα Νου-Οτοοκ. Σελ. 13. (Άπόοπ. έκ τού Που τόμ. τής 

Εηοΐοίορβιΐΐο. Ιΐαΐϊ&ηπ Ττσοοαηί ) 

» * ΚιησειησπΕί δίοποί άεΐΐκ 1ο1:ΐθΓ3.πΐι·3. Νθο«11βηίο& II οάίζίοηο. Κοιηα 

1939. Σελ. 32. 

» » —Οί»ηπθ11ΐ Οίτο Π ΕτεΐΕοϊο άί Οίοτ^ίο (1ΐ Ττ^οίδοηΟιι «ΤΙερί 
τής αλήθειας τής των Χριστιανών πίστεως προς τόν αμηράν κατά 

τόν χρόνον εν φ έάλω παρ’ αυτού η Κωνσταντίνου. (δΕιιΟί όίζαη- 

Ιϊηί σι ηβοβίΐοηίοί τ. 5, σ. 577.) 

Ήλίοπονλου Κ. Ν. ΙΙοιμενικά τής Ηλείας. (Λαογραφία, τ. 12, σ. 253—285.) 

Θεοδωροπονλον Σπ. Αριστοτέλης Ζάχος. (Νέα Εστία, τ. 25, ο. 638—639.) 

Θεοτοχα 7\ Τό Πυργί τής Χίου. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 148, 80 Σεπτ. 1939.) 

Θεοτόχη Σ. Μ. Ή Επτάνησος πολιτεία από τά αρχεία τού Όθωμανικοϋ Κράτους. 

(Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1006—1007.) 

Θεοφανείόον Β. Τάφος Γεωργίου Χορτάτζη παρά την μονήν Άσωμάτων Άμαρίου 

Κρήτης. (Έπετηρις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 177— 

190.) 

γ Θεοφανίδον I. Συνέχεια των Παραρτημάτων τής Αυτοβιογραφίας Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη. (Ιστορικόν Άρχειον I. Θεοφανίδου, τ. 3, ο. 3χ- 

112χ και 1 — 192.) 

» » Αρχεία Θεοδώρου Κολοκοτρώνη (1825). (Αυτόθι, σ. 1—256.) 

» » Ή καταστροφή των Ψαρών. (Αυτόθι, σ. 1—71.) 

» » Ή πρώτη πολιορκία τού Μεσολογγίου. (Αυτόθι, σ. 57 78.) 

» » Τό θωρηκτόν «Σπέτσαι» κατά τό 1897. (Αυτόθι, σ. 1 — 62.) 

Θρύλον Α. Γεώργιος Βιζυηνύς. (Έφ. «'ΙΙ Καθημερινέ}», αρ. 8147,.20 Μαρτ. 

1939* άρ. 8154, 27 Μαρτ. 1939.) 

» » Εμμανουήλ Ροΐδης. (Αυτόθι, άρ. 8161,3 Απρ. 1939“ αρ. 8181, 

24 5Απρ. 1939.) · · 

» » Μιχαήλ Μητσάκη.. (Αυτόθι, άρ. 8194, 8 Μαίου 1939.) 

» Γιάννης Καμπύοης (1872-1901.) (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 590 596, 

671-676.) 

Ιεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερυάλων. Κύριλλος ό Λούκαρις επι τή 
τριακοσιοστή έπετείφ αυτού. Έν Θεσσαλονίκη 1938. Σελ. 9. 

» » Ό ηρωικός ΙΙαπαφλέσσας. (Έπετηρις Παρνασσού 1936-1939, σ. 

7-30.) 
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Ίντιάνου Α. Συμβολή στή μελέτη τής Κυπριακής Ιστορίας. (Κυπριακαί Σπουδαί, 

τ. 2, σ. 121-195.) 

Κ. Άρ. Βησσαρίων ό Καρδινάλιος. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 677- 679, 693—695, 709— 

712, 723—726, 742-744, 758- 760.) 

Κ- Δ. Γρ. " Ενας γραμματεύς τού 1824. (Νέα Εστία, τ. 26, 1007—1008.) 

Κ. Π. Δ. Άπό τήν ιστορίαν τού Μυστρά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 18.) 

» » Ή αγνωμοσύνη. (Αυτόθι, τ. 3, φ. 26.) 

Κ . . . . ς. Ό πατριάρχης Κύριλλος 6 Λούκαρις καί ή ένωσις των εκκλησιών—Αί 
σχέσεις Κυρίλλου τού Λουκάρεως μέ τούς Αγγλικανούς καί τούς 

Λουθηρανούς τής Σουηδίας. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 92—95, 109— 

112, 129—131, 146—148.) 

Καιροφνλα Κ. *Θ εμβολιασμός κατά τής ευλογίας είναι Ελληνική άνακάλυψις. 
(Ελληνική Έπιθεώρησις, τ. 32, σ. 83—84, 91—92.) 

Καλαντζη Κ. Μεγάλες μορφές : Πετιμεζάδες —οί σταυραητοί τού Μωρία, 1601- 

1872. Αθήναι 1938. Σελ. 189. 

Χαλαρά Κ. Θ. Το χιόνι τού Χελμού. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 859.) 

Καλιτσοννάχι I. Συμβολή προς επιστημονικόν κανονισμόν τής νεοελληνικής ορ¬ 

θογραφίας. (Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 14, σ. 15—34.) 

» » Ιερός παρ’ Όμήρφ καί τοις μετ’ "Ομηρον. (Άρχαιολ. Έφημερ. 

1937 Β'. σ. 414-418.) 

Καλλία Γιάννη. Τό χιόνι τού Χελμού. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 858—859.) 

Καλλίστον, άρχιμ. Τό ζητημάτων αγίων τόπων τής “Ιερουσαλήμ έν τή ρωσσική 

διπλωματική αλληλογραφία κατά τό δεύτερον ήμισυ τού ιθ' αΐώ- 

νος. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 19 — 37, 86—102, 140—154, 209 — 233, 

306-315, 338-359, 401-410, 471—493,. 514—534, 649—665.) 

Καλογερέση Π. Περί τής ονομασίας τής ιεράς μονής τού αγίου Γεωργίου τής Ρε- 

κίτζας. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 21.) 

Καλογεροπονλον Δ Ή Μανεμβασία κατά τήν Φραγκοκρατίαν. (Έφ. «Μονεμβα- 

σία», άρ. 7, Ίούλ. 1939.) 

» » Βιβλιογραφικόν σημείωμα είς τά περί αυτοδικίας καί έκδικήσεως 
γραφέντα. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 3, φ. 26.) 

Καλογηρά Α. X. Ή σάτυρα στην Κεφαλονιά. (Ό σατυρικός Μολφέτας, τό «Ζιζά- 

νιον» καί οί συνεργάται του). Τόμ. Α'. Άθήναι 1939. Σελ. 362. 

Καμαριανοϋ Αριάδνης. Έλληνικαί μεταφράσεις είς τήν Ρουμανίαν. (Νέα Εστία, 

τ. 25, σ. 354—355.) 

03,Ε0.&Γί»ηθ ΑγΪ3(1ϊ13»* Ροησοίο^οδ δί Ορεατοΐο^οδ ^τεσεδο. ΒιισυτεδΗ 1939. 

Σελ. 138. 

Καραντινον Ν. Τούρκοι πού ζητούν τήν ελληνική προστασία. (Νέα Εστία, τ. 26, 

σ. 1053.) 

Καραντινον Ν. Ε. "Αγνωστα ιστορικά έγγραφα. Α' Για τόν θάνατο του Όδυσσέα 
’Ανδρούτσου. Β' Ό Κολοκοτρώνης καί ή σάτυρα. (Νεοελληνικά 

Γράμματα, άρ. 128, 13 Μαΐου 1939.) 

» » "Αγνωστα ιστορικά έγγραφα. Κινήματα τής ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας. (Αυτόθι, άρ. 131, 3 Πουν. 1939.) 

» * "Αγνωστα ιστορικά έγγραφα. Μια μυστική εκστρατεία για τήν 

Κύπρο. Κα ε άσκοποι τής ελληνικής διοίκησης στή Συρία. (Αυτόθι, 

άρ. 136, 8 Ίουλ. 1937.) 
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Καοατταναγιώτον Α. Σ. * Αναμνήσεις έκ των σεισμών της Λέσβου. (Ό Ποιμήν, χ. 

7, σ. 47—48.) 

Καραπιπέρη Μ. Κ. *0 ελληνορθόδοξος χαρακτήρ τοΰ πατριαρχείου Ιεροσολύμων 
διά μέσου των αΐιυνων. (Θεολογία, τ. 17, σ. 84—90.) 

Κο.ρμίρη 1. Παχωμίου Ρουσάνου ανέκδοτος γραμματική συγγραφή. (Βγζ3.ηΗηΐ8θ1ι- 

Νοϊΐβτίεοΐιίδοΐαο ΙαΙιΓοαοΓεί', τ. 14, σ. 840—847.) 

» » Μητροφάνης Κριτόπουλος. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 182—188, 141 - 

142.) 

Καρονζον X. Φειδίας καί Χολωμός. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 641—610.) 

Καρπα&ίον *£μμ. Ιστορία τής Εκκλησίας από τής εποχής των αγίων Αποστό¬ 

λων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Έν Άθήναις 1939. Σελ. 281. 

» » *Ιί έν ’ Ανδρο) ιερά μονή Παναχράντου Άθήναι 1938. Σελ. ς -\- 

376. 

* » "Αγνωστος κώδιξ τής έν "Ανδρφ μονής Παναχράντου. (Εκκλη¬ 

σία, τ. 17, σ. 27—29. 53—54, 60—61, 77—78, 85—86, 93—94, 

106—107.) 

* » Γρηγόριος ό Γ' καί τό βουλγαρικόν ζήτημα. (Θεολογία, τ. 17, σ. 

168 — 175, 345—354.) 

0»88Ϊηι&ί.Ϊ8 Ογ. Π3. ροΐΐΐκμιο «οοίαίε άαηΒ Ιβε «Νονεΐίβε» άο Γόου Ιο 8α»ο. (δΐιι· 

άϊ ΪΗζ&πΐίηΐ ο ηβοοίίθηίοΐ, τ. 5, σ. 599.) 

Καψάλη Γ. Δ. Τρεις νεράιδες τής Μακεδονίας. (Νάουσα, "Εδεσσα. Καστορία.) Ά¬ 

θήναι 1939. Σελ. 122. 

Κεπετζή Ε. Μέ τόν Έφταλιώτη (σελίδες, γράμματα, στίχοι ανέκδοτοι.) Αθήνα. 

1938. Σελ. 46. 

Κιζλάρη Θ. Γ. ΪΙαροιμίαι. (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 291.—295.) 

Κιρμιτσή Π Ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου ΓΙαίοιος καί ό ιδιόχειρος αύτου κώδιξ. 
(Κυπριακοί Σπουδαί, τ. 2, σ. 1—30.) 

Κλεομβρότον I. Τό εύρεθέν άρχεΐον τοΰ πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Καλλινίκου. 

(Ό Ποιμήν, τ. 7, σ. 41—47, 75-79, 157-160, 232-242.) 

» * Ό άγιος Ιγνάτιος, αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης. (Αυτόθι, σ. 250— 

253.) 

Κληρίόον Λ. Τό τραουδιν τής πέρτικας. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 123.) 

Κοκόλη Α. Θ. Περιηγήσεις άνά την Θράκην. (Άρχεΐον του Θρφκικοΰ Λαογραφι- 

κού και Γλωσσικού Θησαυρόν τ· 6, σ. 148—152.) 

Κόλια Γ. *Η πώλησις των δημοσίων αξιωμάτων καί τίτλων είς τό Βυζαντινόν 

κράτος. (Έφ. «*Η Καθημερινή», άρ. 8112, 4 Σεπτ. 1939.) 

» » Σελίδες Αλβανικής ιστορίας. (Άθηνά, τ. 49, σ. 243—255.) 

Οθ1ί»8 Ο. Εόοιι ΟιοσΓΟδρΚαοέόδ — τηα^ΐΒΐπβ, ρΓΟΟοπδΐιΙ εΐ ραίποβ. ΑϊΗόηοε 1939. 

ΚβΐοΗ. Σελ. 135. 

» » ΑιπΙογ — ιιηά Ά^ΠΓάεηΙεαιιΗ ίιη ίτηΚ -- ηηιΐ πιΚίβΙΚγζαηΙιίηίδΟΐιειι 

ΛίΚεη 1939. Σελ. 121. 

Κολλέρη I. Αραβικοί, ινδικοί ή ελληνικοί άριθμοί ; (Άθηνά, τ. 49, σ. 49—78.) 

ί Κοντελιέρη Μιχ. Κρήτη καί Κυκλάδες. (Δρήρος, τ. 2. σ. 626—627.) 

Κόντεοη Θ. "Οδηγός από την Αττικήν εΐς την Βοιωτίαν. Άθήναι 1939. Σελ. 116. 

Κόντου Κ. Γεώργιος Βιζυηνός. Άθήναι 1939. Σελ. 36. 

Κόρακα Α. Σκιαθίτικες γραφές. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 147, 23 Σεπτ. 1939.) 

Κορδάτον Γιάννη. Ή λαογραφία άλλοτε καί τώρα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

136, 8 Τουλ. 1939.) 
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Κορτζά Γ. Ή άποχώρησις τοΰ Γ' Σώματος στρατού έκ Μικράς Ασίας. (Ιστορι¬ 

κόν Άρχεΐον I. Θεοφανίδου, τ. Γ', σ. 1—36.) 

Κονβάτσου Γ. Λαλούδι, λαλούδα κλπ. κλπ. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8127, 27 

Φεβρ. 1939.) 

Κούζη Α. Π. Χαρίτωνος περί τροχίσκων. (Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, 

τ. 1, σ. 109—115.) 

Κοιίθίβ Α βηβΙηαεδ οοηείά6Γ3ΐίθϊΐ3 ειιτ Ιθδ Ιπκΐηοίίοηε οπ §γοο άβδ οουντοδ ηιο- 

άΐο&ΙΟΒ 61 ρΐ·ίηθίρ3.ΐ6ΐΠ6ηΙ 311Γ 1θ3 άβιιχ 313.1111801*113 άε 13. 

ίπαάιιοΗοη ά'ιιη έταΐίό ρ£Γ3&η ρατ Οοηδέ^πΠη Μοίίίίηίοέίδ. (Πρακτι¬ 

κά τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 14, σ. 205—220.) 

Κουκουλε Φ. Τό θαύμα τοΰ αγίου Γεωργίου. (Σαμιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 

51-55.) 

» » Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις παρά Χρυσοστομφ. 

(Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, τ. 1, σ. 355—368.) 

ΚοίΐΚοιιΙβΒ Ρΐι. Ή Βυζαντινή ιδιωτική οικία κατά τάς φιλολογικάς πηγάς. 

(δέιιάί ΒίζαηΗπί ο Νοοοίΐοηίοί, τ. δ, σ. 495—500.) 

Κονκονρέδη Β. Μ. Χιακαί χωρικαί ένδυμασίαι. (Περιοδικόν τοΰ εν Χίω Συλλό¬ 

γου Άργέντη, τ. 1, σ. 191—202.) 

Κουρμονλη ΑΙκ. Δημώδη άσματα έκ τής επαρχίας "Αγίου Βασιλείου (Έπετηρίς Ε¬ 

ταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 428—447.) 

Κονρμονλη Τ’. Τοπωνυμικά ζητήματα. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 

τ. 2, σ. 245-255.) 

Κουρτίδου Κ. Γ. Τά αναστενάρια καί ή Σκυλουδηυτέρα ή Διονυσιακαί παραδό¬ 

σεις εις Θράκην. (Άρχεΐον τοΰ Θρφκικου Λαογραφικοΰ καί Γλωσ¬ 

σικού Θησαυροΰ, τ. 5, σ. 90—95.) 

» » "Εθιμα αρραβώνων επαρχίας Διδυμοτείχου. (Αυτόθι, σ. 270.) 

» » Τά γράμματα εις Άδριανούπολιν επί Τουρκοκρατίας (1365— 

1922). Αυτόθι, τ. 6, σ. 113—131.) 

Κουτσογιαννοτιούλου Δ. Λαογραφικα σημειώματα. Η τελετή τοΰ γάμου παρα 

Ποντίοις. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 22. 

Κουτσού μη Ντ. Ό έρωτας στα δημοτικά τραγούδια. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

128, 13 Μαΐου 1939.) 

Κουφού Δ. Τραγούδια τοΰ Βασσαρά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 22.) 

Κριτσωτάκη I. Ή πρωταπριλιά. (Δρήρος, τ. 2, σ. 657—659.) 

» » Κατάλογος επισκόπων Ρεθΰμνης. (Αυτόθι, σ. 695.) 

» » Αι άπαρχαί καί ή εύλόγησις των σταφυλών εις τήν εκκλησίαν 6 

Αύγουστου. (Αυτόθι, τ. 3, σ. 748—751.) 

» » Ή ιερά Μονή τοΰ αγίου Παντελεήμονος. (Μύσων, τ. 7, σ. 180— 

146.) 

Κρυστάλλη Κ. Τά άπαντα. (Επιμέλεια, σημειώματα Χρ. Έμ. Άγγελομάτη. Είσ- 

αγοιγή Β. Κρυστάλλη.) Τόμ. Α, Τά ποιήματα. Άθήναι 1939. Σελ. 

ς+391. 

Κνβετού Λ. Πολ. Παραλειπόμενα εις «Χρονικόν βραχύ τοΰ Βουρνόβα». (Μικρα¬ 

σιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 462—463.) 

Κυριαζή Ν. Τοποθεσίαι χωρίου Λύση. (Πάφος, τ. 4, σ. 203—221.) 

» » Λαϊκαί παραδόσεις. (Αυτόθι, σ. 122—124.) 

Κυριακίδου Σ. 77. Πέτρος Α. Φουρίκης (1878-1936). (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 

303—305.) 
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Κνριαχίδον Σ.Π. Γεώργιος II. Άναγνωστύπουλος (1884—1936). {Αυτόθι, σ 30δ— 

807.) 

* * Λαογραφία καί δημοτικισμός. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1480—1488.) 

ΚγΓί»&ί(1θ8 8. Εις ποιον άναφέρονται τό προτασσόμενου των λεγομένων Ναυ- 

μαχικών τού Βασιλείου (Ρ&1>γ, Βί61. £Γ. VIII, 136) καί τό ύπ’ άρ. 

686 τού Θ', κεφ. της Παλατίνης ανθολογίας έπιγγράμματα. (δίο- 

όί Βίζαϋίίηΐο ΝβοεΙΙοπΐοί, τ. ο, σ. 501—505.) 

> Είοιπεητί δΐοηοί δίζ&ηίΐηΐ ηεΐΐπ. ηαιτ&ζίοηε εριοπ ιιιγο&. (Αυτόθι 
σ. 506.) 

* » Οίοναπηί ΓπεοεΙοιηο ίοΠεΙοηβΙα. (Αυτόθι, σ. 506.) 

Κνρου Α. Α. *Η Ελλάς μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως. (Έπετηρίς Παρνασσού 
1936—1939, σ. 41—62.) 

Κνρρή Λ, Ό Γιαννάτξης τού παπά. (Πάφος, τ. ί, σ. 238.) 

Κωνσταντινίδον Α. 'Ο Κόπτης μητροπολίτης Γκίγκας Ιωσήφ. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος, τ. 38, ο. 65—73.) 

Κωνσταντινίδον Κ. Γ. Ή συμβολή των Μικρασιατών είς την εθνικήν άναγέννη- 

σιν. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, ο. 92—109.) 

» * Ανέκδοτος αναφορά Τούρκου φιλέλληνος. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 

421—422.) 

» *Η προστασία ιών αρχαιολογικών μνημείων επί Έπαναστάσεως. 
(Αυτόθι, σ. 516 — 517.) 

» Ή εθνική φρεγάτα «Ελλάς». (Αυτόθι, σ. 774—775.) 

» Άπογραφή των Αθηνών κατά τό 1824. (Αυτόθι, τ. 26, σ. 899.) 

» » Μία προκήρυξις τού Παπαφλέσσα. (Αυτόθι, σ. 1275—1278.) 

Κωνσταντινίδον Μιχ. ΤΙ ιερά μονή τού αγίου Νικολάου τού Αΐμονα (Νέμονος ή 

Αϊμονος) παρά τήν Μεσημβρίαν. (Αρχείον τού Θρακικοΰ Λαο- 

γραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 87—89.) 

* » Ή Μεσημβρία ώς επισκοπή, αρχιεπισκοπή καί μητρόπολις. Ή 

Σωζούπολις ώς επισκοπή καί μητρόπολις. (Αυτόθι, τ. 6. σ. 20 - 24.) 

Κωναταντοηούλον Ν. Τοπωνυμία Σκοπού ’Λνατ. Θρφκης, ήτοι ερμηνευτικά! πα¬ 

ρατηρήσεις καί συμπληρώσεις. (Άρχεϊον τού Θρακικού Λαογρα- 

φικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 6, σ. 209—224 ) 

Λαμπίκη Δ. Σαλεντινή Λαογραφία—Χριστουγεννιάτικα τραγούδια (Νέα Εστία, 

Χριστούγεννα 1939, σ. 76-77.) 

Λαμπρίδου "Ελλης. Δημοτικισμός καί φιλοσοφία. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1494— 

1497.) 

Λαμπρινοϋ Γ. Οί πρωτεργάτες τής ελευθερίας : Νικόλαος Σκουφάς. (Έφ. «Ή 

Καθημερινή», άρ. 8181. 24 Άπρ. 1939). 

» Γρηγόοης Δίκαιος — Παπαφλέσσας. (Αυτόθι, άρ. 8264. 17 Ίουλ- 

1939· άρ. 8271,24 Τουλ. 1939· άρ. 8278, 31 Ίουλ. 1939.) 

’Αντιγλωσσική εκστρατεία. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 132, 10 
Τουν. 1939.) 

Λανίτον Ν. Κ. Ή μορφή τού Δασκαλογιάννη. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 

6268, 14 Δεκ. 1939.) 

» Ή δημοτική γλώσσα εις τήν Κυπριακήν ποίησιν. (Νέα Εστία. 

Χριστούγενα 1959, ο. 78—80.) 
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Λάππα Τάκη. Τά στερνά τού Ρουμελιώτη σταυραητού. Αθήνα 1939. Σελ. 93. 

ν » Ή ζωή καί τό έργο τού Γεωργίου Κρέμου. (Νεοελληνικά Γράμ¬ 

ματα, άρ 140, δ Αυγ. 1939.) 

» » Ό θάνατος τού αρχιστρατήγου. (Αυτόθι, άρ. 142, 19 Αύγ. 1939.) 

» » Ή Ελληνική Έπανάστασις καί ή δοΰκισσα τής Πλακεντίας. (Αυ¬ 

τόθι, άρ. 147, 23 Σεπτ. 1989.) 

Λάσκαρη Ν. I. Ιστορία τού Νεοελληνικού θεάτρου. Τόμ. β'. Άθήναι 1939. Σελ. 

349. 
», » Προσθήκαι καί επανορθώσεις εις τό «Σύντομον χρονικόν τού 

Νεοελληνικού Θεάτρου.» (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 353 354.) 

» » Τό νεοελληνικόν θέατρο ν τού 1842—1844. (Αυτόθι, σ. 453 456, 

518—524, 625—630, 700-704, 767—772.) 

» » Ό Άνδρονόπουλος εις τήν Αγγλίαν. (Αυτόθι, Χριστούγεννα 

1939, σ. 17-21.) 

Λάσκαρι Μ. Θ. Ό Μέττερνιχ καί ή έπανάστασις τής Λευκάδος. (Ίόνιος Ανθολο¬ 

γία, τ. 13, σ. 251—253.) 

» » Δημοσθένης Ρουσσος. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 59 60.) 

Λαυράγκα Δ. Τ’ απομνημονεύματά μου. Άθήναι 1939, σ. 368. 

Αεκατσά Π. Γ. Αρχαίοι καί δημοτικισμός. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 1512—1518.) 

Λεμπέση Ε. Ζαχαρίας Παπαντωνίου. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 892—898) 

Διάκου Σωκρ. Οί Κουτσόβλαχοι είναι τά ύστατα καί μόνα γνήσια λείψανα τού 
Μακεδονικού "Εθνους. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8100, 30 Ίαν. 

1939.) 

Λίβα Ρίτον, Παροιμίες για τον καιρό. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 413—416.) 

Λιγνόν Α. Ή "Υδρα υπό τήν αρχιεπισκοπήν Εύρίπου. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 

τ. 7, σ. 8.) 

» » Πού έκειτο ή καγκελαρία τής "Υδρας. (Αυτόθι, σ. 83 34.) 

» » Ή ναυτασφάλεια έν "Υδρα κατά τούς προ τής έπαναστάσεως 

χρόνους. (Αυτόθι, σ. 34.) 

» » Ό εμπορικός στόλος τής "Υδρας έν έτει 1787. (Αυτόθι, ο. 

57—58.) 
» » Μία φάσις τού έν "Υδρα παλληκαρισμού. (Αυτόθι, σ. 81—82.) 

» » Προτροπή προς βοήθειαν τού παναγίου τάφου. (Αυτόθι, σ. 105.) 

» » Σπετιιοτών κατά Υδραίων κατηγορία άδικος. (Αυτόθι, σ. 122.) 

» » βΟ κατά τό 1754 ήγούμενος του έν Πόρφ μοναστηριού τής Ζωοδ. 

Πηγής αϊτών συνδρομήν, (Αυτόθι, σ. 123.) 

» » Αί περιπέτειαι τού πλοίου «Σαχίνι» (Ιέραξ) καί τό οίκτρόν τέλος 

τού πλοιάρχου του Δημητρίου Σαχίνη. (Αυτόθι, σ. 139.) 

» » Διονύσιος Σίγουρος, ό αμέσως πρύ τού Νήφωνος Αρχιεπίσκο¬ 

πος Αϊγίνης. (Αυτόθι, σ. 139 — 140.) 

» > Αρχιεπίσκοπος Αίγίνης Μάξιμος πρόσωπον ανύπαρκτον. Αυτόθι, 

σ. 171—172.) 

» » Άλή Πασά Τεπελενλή κακουργίαι—Δημητρίου Σαχίνη μαρτυρι¬ 

κός θάνατος. (Αυτόθι, σ. 190—193, 209—211.) 

» » Ή κατά τό 1818 λειψυδρία καί ή άνόρυξις τού φρέατος Καμι¬ 

νιού. (Αυτόθι, σ. 263—265.) 

Λιναρδάκη "Ελευθερίας. Τό Κρητικό τραγούδι. (Δρήρος, τ. 3, σ. 783—786.) 
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Λιουδάπη Μ. Ή τελευτή στην Κρήτη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 
τ. 2, σ. 403—427.) 

Αογαριαστάκη Α. Σ. Ή αξία των γερόντων. (Δρήρος, τ. 2, σ. 589—590.) 

» » Παλιά κάλαντα του Μάρτη. (Αυτόθι, σ. 640—641.) 

Αογαριαστάκη Κ. Ή μονή Άρετίου. (Δρήρος, τ. 3, σ. 787—790.) 

Λογο&έτου Κ. I. Άνάλεκτα φιλοσοφικά και φιλολογικά. (Μελέται καί λόγοι.) 

"Άθήναι 1939. Σελ. η+347. 

Λοΐζίδον Κορ. Σάββα. Φρούριον του αγίου Ίλαρίωνος ή του Θεόν του Έρωτος. 

(Κυπριακοί Σπουδαί, τ. 2. σ. 45—54.) 

Λόντον Ενφρ. Έξάβιβλος. Άθήναι 1939. Σελ. 400. 

Αονκάτον Δ. Σ. Νύφουλες. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 134, 24 Ίουν. 1939.) 

Αονκοπονλον Δ. Γεωργικά τής Ρούμελης. Έν Άθήναις 1989. Σελ. 495. 

Αονρανά ΤΙ. Ό τραγουδιστής τοΰ χωριοΰ καί τής στάνης Κώστας Κρυστάλλης καί 

ή "Αρτα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 129, 20 Μαΐου 1939.) 

Ανκονδη Σ, Περί του παρ' ήμΐν Ναυτικού Όνοματολογίου καί τής ένεστώσης δέ¬ 

σεως αύτοΰ. (Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 14, σ. 88— 

103.) 

Ανμπέρη Μ. Ή Κυνουριακή ενδυμασία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ 40 

46.) 

Μ. Γ. Α. Μία επιστολή καί ή διαθήκη τού Γ. Λασσάνη. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 

354.) 

Μαγκριώτον I. "Ηθη καί έθιμα τού χωρίου Εύκαρύου. (Θρακικά. τ. 12, σ. 323— 

327.) 

* * Ό διδάσκαλος έν Μικρά *Ασία. (Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 

133—147.) 

Μακκά Ν. Τό εύδρομον «Μυκάλη« κατά τό 1912—1913. (Ιστορικόν Άρχεΐον I. 

Θεοφανίδου, τ. Γ', σ. 1—44.) 

Μακρή Θ. Τό «Ελληνικό Καράβι» τοΰ Διονυσ. Σολωμοΰ. {Έφ. «Ή Καθημερινή», 

άρ. 8271, 24 Ίουλ, 1939.) 

* » Ό «πατριωτισμός» τού Διονυσ. Σολωμοΰ. (Αυτόθι, άρ. 8298, 21 

Αΰγ. 1939.) 

» » Σολωμός, κριτική καί ιστορία. (Αυτόθι, άρ. 8340, 2 Όκτ. 1939. 

άρ. 8347, 9, Όκτ. 1939· άρ. 8361, 23 Όκτ. 1939* άρ. 8382, 13 

Νοεμ. 1939.) 

Μαλακάοη Μ. Μεσολόγγι. (Ραδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2, 2. 146 — 147.) 

Μαλεβον Π. Οί φιλέλληνες στήν Κυνουρία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 61.) 

Μανίκη Α. Ν. Αθηναίοι ναύται εις τύν τουρκικόν στόλον. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 

990-992.) 

* » Οί βεκίληδες, «διαπεπιστευμένοι», τής "Υδρας είς την αυλήν τοΰ 
Καπουδάν Πασά. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 7, σ. 1—6.) 

» » Ή Αίγινα τό 1765 κατά τον Τσάντλερ. (Αυτόθι, σ. 9—11, 45—48.) 

» » Ή έξερεύνησις τής "Υδρας—Άπό τό σπίτι μου έως τήν Επισκο¬ 

πήν. (Αυτόθι, σ. 21—24, 37—40, 62—64, 82—83.) 

» » Αί μεγάλαι ταραχαί τής "Υδρας τού 1838. (Αυτόθι, σ. 29—32.) 

* * Ό Νεόφυτος Βάμβας και οί Υδραίοι. (Αυτόθι, σ. 59—62.) 

» » Τά κατά τό 1889 αποκαλυπτήρια τοΰ έν Σύρφ άνδριάντος τού 

Άνδρέα Μιαούλη. (Αυτόθι, σ. 77—80, 96, 111—113.) 
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Μάνίκη Ν. Α. Ή έξερεύνησις τής "Υδρας—Προς τό "Αγιον Όρος της "Υδρας 

άνάβασις. (Αυτόθι, σ. 101—104, 124—126, 141—144, 180—182, 

201— 202, 255—256.) 

» » Ή κατά τό 1889 έπίσκεψις τής "Υδρας παρά των βασιλέων Γεωρ¬ 

γίου καί "Ολγας. (Αυτόθι, σ. 177—121.) 

» » Ό Κολοκοτρώνης καί οί μετ3 αύτοΰ φυλακισμένοι εις τον Προφή¬ 

την Ήλίαν τής "Υδρας. (Αυτόθι, σ. 145—148, 177—179, 212—214, 

244—246, 251-255.) 

» » Ή διαθήκη τοΰ ηγουμένου τής μονής τοΰ Προφήτου Ήλιου Ευθυ¬ 

μίου. (Αυτόθι, σ. 155—156.) 

» » Άδαιιαντίου Κοραή προς τούς £ Υδραίους περί παιδείας αδαμάν¬ 

τινα έπη. (Αυτόθι, σ. 221 —222.) 

Μανούσακα Μ. Ή Κρητική οικογένεια τών Σκούφων. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη¬ 

τικών Σπουδών, τ. 2, σ. 325—338.) 

Μαντζουράνη Κ. Βουρβουρεϊκη λαογραφία. (Έπετηρίς τών Βουρβούρων, τ. 3, σ. 

118-137.) 

Μάργαρη Δ. Βιβλιολογία καί βιβλιοθηκονομία. Άθήναι 1939. Σελ. 270. 

Μαρίνη Κ. «Τραγουδιού γυρίσματα». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 641—643.) 

Μαρκάκη Π. Τ. Μερί Πτςοχοπροδρόμου. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8257, 10 

Ίουλ. 1939.) 

Μαρούδα Β. Σύγχρονοι Ζακυνθινοί λογοτέχναι καί καλλιτέχναι. (Ελληνική Έπι- 

θεώρησις, τ. 32, σ. 61—63, 102—103, 119, 136—137.) 

Μαχαιρά Γρηγορίου. Προλήψεις καί γνώμαι επί τών ημερών τών δίόδεκα μηνών. 

(Πάφος, τ. 4, σ. 200—203.) 

Μέγα Γ. Α. Ή λαογραφία καί ή συμβολή τών διδασκαλίαν εις τό έργον αυτής. 

(Άνατύπωσις — Γ. Ν. Παλαιολόγου · Ό θεσμός τών Παιδαγωγι¬ 

κών Άκαδημιών καί ή Μαράσλειος Παιδαγιογική Ακαδημία.) ’Α- 

θήναι 1939. Σελ. 19. 

» » Τό Άρκάδι είς τήν δημώδη ποίησιν. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρη¬ 

τικών Σπουδών, τ. 2, σ. 448—449.) 

» » Κυνουριακή λαογραφία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 36 — 

37.) 

» » Ό 'Αηβασίλης ζευγολάτης. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 36—38.) 

Μελανοφρνδον Π. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 

202— 208, 241—244.) 

Μενεγάκη Γ. Ή θεία μου καί τά ξόρκια της. (Δρήρος, τ. 3, σ. 762 — 764.) 

Μέρτζιον Κ, Δ. "Ενας Ήπειριότης πρίγκηψ τής Βλαχίας. (Έφ. «Ή Καθημερινή», 

άρ. 8107,6 Φεβρ. 1939.) 

» » Τά χρυσωρυχεία τής Χαλκιδικής. (Αυτόθι, άρ. 8134, 6 Μαρτ. 

1939.) 

» » Περί Διονυσίου Φι?.οσόψου. (Αυτόθι, άρ. 8215, 29 Μαΐου 1939.) 

» » Ή κάρα τοΰ άγιου Ισιδώρου, πολιούχου τής Χίου. (Περιοδικόν 

τοΰ έν Χίφ Συλλόγου Άργέντη, τ. 1, σ. 111—121.) 

» » Ή έπανάσιασις Διονυσίου τοΰ Φιλοσόφου. (Ηπειρωτικά Χρονι¬ 

κά, τ. 13, σ. 81—90.) 

» » "Ανέκδοτα Ηπειρωτικά μνημεία. (Αυτόθι, 91 122.) 

Μεταλλείδη Μ. Ποντιακοί μΰθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, ε. 3, σ. 249 — 

250.) 
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Μηλιώρη Ν. Ε. Βούρλα και Βουρλιώτες. (Μικρασιατικά Χρονικά. τ. ·2, σ. 421 — 

447.) 

Μητσοσζονλον Π. X Τά «Ελγίνεια μάρμαρα». (Νέα Εστία, τ. 26, σ, 1008—10094 

Μικρομάτη Μαρίας. Ό Σιαγκαλής. (Πάφος, τ. 4. σ. 237—288.) 

Μιχαηλίδον Ε. Ελληνική τής Αίγυπτου βιβλιογραφία (1862—1940). (Εκκλησιαστι¬ 

κός Φάρος, τ. 88, σ. 5—20, 129 —152, 358—376.) 

» » Αλέξανδρος Σ. Κάσδαγλης (1885—1933). Αυτόθι, σ. 254—256.) 

» » Έξέχουσαι φυσιογνωμίαι τής Συριακής εκκλησιαστικής φιλολο¬ 

γίας έν τή 3Αραβική. (Αυτόθι, σ. 265-275.) 

Μιχαηλίδον—Νονάρου Μ. Αί σχέσεις τής Κρήτης μετά των γειτονικών νήσων 
Καρπάθου καί Κάσου άνά τούς αιώνας. (Έπετηρίς Εταιρείας 

Κρητικών Σπουδών, τ. 2. σ. 109—118.) 

» » Εις λαογραφίας 151 καί εξής. (Λαογραφία, τ. 12, 1989, σ. 295<— 

303.) 

» » Οί καλλικάντζαροι. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 110, 7 Ίαν. 

1989.) 

» » Οί αποκριές στη Δωδεκάνησο. (Αυτόθι, άρ. 116, 18 Φεβρ. 1939.) 

» » Λαογραφικά γύρω από τό Μάρτη. (Αυτόθι άρ. 122. 1 "Απρ. 

1989.) 

Μιχαλοαζονλον Φάνη. Πώς ό ελληνικός λαός έτραγούδησε τήν πρωτοχρονιά. (Έφ. 

«Ή Καθημερινή», άρ. 8072. 1 ’Ιαν. 1939.) * 

» > Ιωάννης Βηληράς, γενάρχης τής φιλολογίας μας. (Αυτόθι, άρ. 

8086, 16 Ίαν. 1939. άρ. 8093, 23 5Ιαν. 1939.) 

» * Ιστορικόν Άρχεΐον τής νήσου Κάσου. (Αυτόθι, άρ. 8107, 6 

Φεβρ. 1939.) 

* » Βικέντιος Ναννούτζης. (Αυτόθι, άρ. 8114, 13 Φεβρ. 1939.) 

» » Τό ιστορικό μυθιστόρημα. (Αυτόθι, άρ. 8134, 6 Μαρτ. 1939.) 

» :·> 1 Αθανάσιος Χριστόπουλος (1770—1847). (Αυτόθι, άρ. 8139, 13 

Μαρτ. 1939.) 

» » Ό Ρήγας Βελεστινλής ώς πεζογράφος καί ποιητής (1757—1798.) 

(Αυτόθι, άρ. 8147, 20 Μαρτ. 1939, άρ 8154, 27 Μαρτ. 1939.) 

» » Καί πάλιν ή Μακεδονία. (Αυτόθι, αρ. 8161, 6 Απρ. 1939.) 

» » Δημήτριος Γουζέλης ό ποιητής του «Χάση» (1774—1843). (Αυτό- 

θι, άρ.' 8181, 24 "Απρ. 1939.) 

» » Ήλίας Ζερβός Ίακωβάτος ώς λογοτέχνης καί ποιητής. (Αυτόθι, 

άρ. 8208, 22 Μαΐου 1939.) 

» » Ή γυναίκα μέ τό μαγνάδι τού Διονυσίου Σολωμού. (Αυτόθι, αρ. 

8243, 26 Ιουνίου 1939.) 

» » Τό Ελληνικό Καράβι τού Διον. Σολωμού. (Αυτόθι, άρ. 8250, 3 

Ίουλ. 1939 ) 

» * Ή Έλληνίδα Μάννα τού Διον. Σολωμού. (Αυτόθι, άρ. 8257, 10 

Ίουλ. 1939.) 
» » Τό αηδόνι καί τό γεράκι τού Διον. Σολωμού. (Αυτόθι, άρ. 8264, 

17 Ίουλ. 1939.) 

» » Ό κύκλος τού Όρφέως τού Διον. Σολωμού. (Αυτόθι, άρ, 8271, 24 

Ίουλ. 1939.) 

. » » Τό «Ελληνικό Καράβι» τού Διονυσ, Σολωμού. (Αυτόθι, άρ. 2278, 

31 Ίουλ. 1939.) 
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Μιχαλοσνονλου Φάνη. Τό ηρωικόν πνεύμα. Ό«"Αστραπόγιαννος» τού Βαλαωρίτου. 

(Αυτόθι, άρ. 8278, 31 Ίουλ. 1939* άρ. 8285, 7 Αύγ. 1939.) 

» » Γ. Ζαλοκώστα : «"Απαντα» καί μια άγνωστη κριτική του. (Αυ¬ 

τόθι, άρ. 8298, 21 Αύγ. 1939.) 

» » ΑΙ πεποιθήσεις τού Σολωμού καί τό «Ελληνικό καράβι». (Αυτό¬ 

θι, άρ. 8312, 4 Σεπτ. 1939· άρ. 8319, 11 Σεπτ. 1939.) 

» * Ή γεωργ. Πολιτική τού Ίωάν. Καποδιστρίου. (Αυτόθι, άρ. 8333, 

25 Σεπτ. 1939.) 

» » Εκπαιδευτική πολιτική τού Ίωάν. Καποδιστρίου. (Αυτόθι, άρ. 

8340, 2 Όκτ. 1939.) 

» » Γύρω από τον Σολωμό. (Αυτόθι, άρ. 8361, 23 Όκτ. 1939.) 

» » ΙΙροσθήκαι κο,ί διορθοασεις εις τήν Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν 

(1800—1863). (Αυτόθι, άρ. 8368, 80 Όκτ. 1939* άρ. 8382, 13 Νοεμ. 

1939* άρ. 8389, 20 Νοεμ. 1939* άρ. 8396,27 Νοεμ. 1939, άρ. 8403 

4 Δεκ. 1939· άρ. 8410, 11 Νοεμ. 1939* άρ. 8417, 18 Δεκ. 1939.) 

Μπαχοπονλον Η. I. Παύλος Μελάς. 5Αθήναι 1939. Σελ. 152. 

Μπαλάνον Δ . Σλ Οι πνευματικοί παράγοντες τού 1821. (Πρακτικά τής "Ακαδημίας 

Αθηνών, τ. 14, σ. 276—287.) 

Μσζαλτουμά Α. Δ. *Η Αττική καί τά βουνά της. "Αθήναι 1939. Σελ. 96. 

Μπ(ίκα) Α. Έφτάμπ(ου)λες. (Μοναστηριακά Χρονικά, φ. 12.) 

» » Ή Μεγίστη Λαύρα. (Αυτόθι.) 

» » Ή ίβηριτική κατούνα. (Αυτόθι.) 

Μοτίρη Κ. "Αθηναϊκοί μελέται. Τεύχος Β'. * Αθήναι 1939. Σελ. 38. 

* » Εκατό χρόνια Αθηναϊκής "Αρχιτεκτονικής. (Νέα Εστία, τ. 25, 

σ. 209-213.) 

» » Καπνικαρέας παθήματα, (Αυτόθι,.τ. 26, σ. 1044—1048.) 

Μαζίστη Π. Τό Ταξίδι στήν Ελλάδα. Κύπρος 1939. Σελ. 224. 

Είδα. Τραγούδια Βορδωνιάτικα : Ό παπά Καλομοίρης. (Σπαρτιατικά Χρονικά, 

2, φ. 20.) 
Νικολονδη Γ. Συμβολή εις τό Χιακόν λεξικόν. (Περιοδικόν τού έν Χίφ Συλλόγου 

"Αργέντη, τ. 1, σ. 174—177.) 

Ντάϊφα Κ. Τό «λαλούδι» ήγουν τό τραγούδι τού ΙΙαλαμηδιοΰ. (Έφ. «Ή Καθη¬ 

μερινή», άρ. 8161, 3 "Απρ. 1939.) 

Ξαναλάτον Δ. "Ανέκδοτα έγγραφα τής έν Δωριδι ίεράς μονής Βαρνάκοβας. (Ελ¬ 

ληνικά, τ. 11, τ. 11—66.) 

Χ»ιΐ3,1βΐθβ ϋίθ§. λνίιΊεοΙιαίΗΐεΙιο Αυίδαιι—ιιη(1 Ατιϊ&ΓΐιίειπΕβδη&Ιιιηοπ ίπι 13 

1&1ΐΓΐιιιηοΐ6Γΐ;. (Εβίρζί^βΓ νί6Γί:6ΐ)&1ΐΓΡ8θίιπ£1: ίΰτ δαάοεΙβιιι-ορΕί, τ. 

3, σ. 129—139.) 

ΖανϋΌπονλον Γ. "Αχνάτος καί παχνάτος. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1009.) 

Ξάνθον 3Εμμ. "Απομνημονεύματα περί τής Φιλικής Εταιρείας. "Αθήναι 1939. Σελ. 

216. 

ΐ Ξαν&ονδίδου Στ. Ή "Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά των "Ενετών αγώνες 

των Κρητών. (Έπιμελεία Ίωάννου Ιίαλιτσουνάκη.) Αίθεπ 1939. 

Σελ. 208+κ'. 

» » Τό δίπλωμα (προβελέγιον) των Σκορδιλών Κρήτης. (Έπετηρίς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 299 — 312.) 

Ξενάκι Μ. Γ. Ό βομβαρδισμός τού "Ακροατηρίου. (Δρήρος, τ. 2, σ. 662—663.) 
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Ξενίτα Ξ. (Ξ. ’Άκογλον). Άπό τη ζωή τοϋ Πόντου—λαογράφΐκά Κοτυώρων. 

Αθήνα 1969. Σελ. 527.) 

* » "Ενα παραμύθι ιού Πόντου. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 121 

25 Μαρτ. 1939.) 

» » Τά καλά τ’αδέρφια. (Αυτόθι, άρ. 127, 6 Μαΐου 1939.) 

» » Ή Σαχταρούτσα. (Αυτόθι, άρ. 132, 10 Ίουν. 1939 ) 

» » Το θαυματουργό δαχτυλίδι. (Αυτόθι, άρ. 140, 5 Λύγ. 1939.) 

» » Βασκανία. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ 192—191.) 

* » Τό παραθέρισμα. (Αυτόθι, σ. 231—233, 236.) 

Ξνδη Θ Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. (Έφ. «Ή Καθημερινή*, άρ. 8354, 1(3 Όκτ. 

1939· άρ. 8361, 23 Όκτ. 1939· άρ. 8368, 30 Όκτ. 1939.) 

Οικονομίδη Δ. Β. Ό ποιητής και κωμειδυλλιογράφος Λημήτριος Κόκκος (1856— 

1891). Βουκουρέστι ον 1939. Σελ. 31. 

Οίχονομίδον Α. Β. Λαογραφικά Μαδύτου. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικού Λαογραφίκού 
καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5. ο. 112—128.) 

Όρφανίδον Μαρίας. Τό παραμύθι τοή εξυπνάδας. (Δρήρος, τ. 2, σ. 574—-575.) 

» » Εξυπνάδες και βλακείες. (Αυτόθι, σ. 587—588.) 

» » Μια έξυπνη άρμηνειά. (Αυτόθι ο. 636— 637.) 

» » Για τούς μήνες. (Αυτόθι, σ. 060—062.) 

77. Δ. I. Βούρλα και όχι Βρουλιά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 20.) 

Παλαμήδη Α. Περί των χρυσιορυχείων τής Χαλκιδικής. (Έφ. «ΊΤ Καθημερινή», 

άρ. 8174, 17 Άπρ. 1939.) 

Πανά Α. Φειδίαν. Ή Σάμος διά την Χίον. (Σαμιακόν Ημερολόγιου, τ. 2, 70-82.) 

Παναγιωτάχον 77. 7. Εκκλησία καί πολιτεία άνά τούς αιώνας. (Άθήναι 1939. Σελ. 

320. 

ΙΙαντουβάκη Μ. Μ. Τό θαύμα τού άί-Νικόλα. (Δρήρος, τ. 3, σ. 757.) 

Ιίαπαγεωργίον Λ. Γ. Ό Στέφανος Κουμανούδης μεταφραστής σερβικών λαϊκών 

τραγουδιών (έ'ξη ανέκδοτες μεταφράσεις). (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 

912-914.) 

Παπαγεωργίον *Εραλδν Γ. Ή αθάνατος δόξα τής πόλεως Τρίκκης. Τρίκκαλα 
1936. Σελ. 9. 

Παπαδάχη Ε. Λαογραφικά σύμμεικτα Σητείας. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 2, σ. 385—402.) 

Παπαδάχη Ν. 9Απυκατάστασις ιστορικών πληροφοριών. (Δρήρος, τ. 2, σ. 628 — 

631.) 

» » Ό άγιος Ισίδωρος καί ή μονή τής Άκρωτηριανής. (Αυτόθι, σ. 
730—736* τ. 3. ο. 794—798.) 

Π[απαδοπονλον 9Αν&.]. Μυθολογικά. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9. σ. 142—148.) 

Παπαδαπούλον Δ. Παροιμίας καί παροιμιώδεις φράσεις τού χωρίου Σταυρίν. (Άρ¬ 

χεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 63—91.) 

» * Κατάραι καί εύχαί τοϋ χωρίου Σταυρίν. (Αυτόθι, ο. 92—99.) 

» » "Ασματα δίστιχα τού χωρίου Σταυρίν καί των πέριξ. (Αυτόθι σ. 
100-141.) ' . 

» » “Ωραιόκαστρον—Κάστρεν Γουδουλάς. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 

199-201.) 

» » Τό Σταυρί. (Αυτόθι, σ. 226 — 230.) 

Ρ&ραάοροιιΐοί* Β. Ε’αΙίθΓ· Εσε {ία,ης&ΐΐΐεε άυ \ά ίίΠε άια άβεροίε Τΐιοιηαε Ρ&- 
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Ιόοΐο^ιΐθ ίΐνεο 1ε δεΐ^πευτ ίύ&Ηβη Οα,ΓεσοϊοΙο. (δϊηάί ίώζαηίΐηί β 

πβοβίΐβπίοϊ. τ. 5, σ. 166.) 

Παπάζογλου Άβρ. "Ενα ελληνοτουρκικό χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης Αγίας 

Σοφίας. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 389·—391.) 

» » Ή επτανησιακή πολιτεία στά αρχεία τοϋ οθωμανικού κράτους. 

(Αυτόθι, σ. 807—813.) 

» ». Ή επτανησιακή πολιτεία όπως παρουσιάζεται στά αρχεία τοϋ 

οθωμανικού κράτους. (Αυτόθι, τ. 26, σ, 1138—1139.) 

» .» Ό ποιητής Σενίέ, ή ΙΙόλη κι9 ή μητέρα του. (Νεοελληνικά Γράμ¬ 

ματα, άρ. 147, 23 Σεπτ. 1939.) 

Παπακωνσταντίνου Κ.Μ.Τά υψώματα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 147, 23 Σεπτ. 

1939.) 

Παπαχώστα Άγγ. Κοσμάς ό Αΐτωλός ιερομάρτυς καί εθναπόστολος (1714—1779.) 

(Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. 13, σ. 142—150.) 

Παπανδρεάδη Α. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 250— 

251.) 

Παπανιχολάον Έμμ. Αναμνήσεις από τάς έκλογάς τής Σαμιακής ηγεμονίας. (Σα¬ 

μιακόν Ήμερολόγιον, τ. 2, σ. 103—107.) 

Παπαντωνίον Ζ. ΊΙ επαρχιακή σάτυρα. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 5988, 5 

Μαρτ. 1939.) 

» » Ή σάτυρα του Λασκαράτου. (Αυτόθι, άρ. 6002, 19 Μαρτ. 1939.) 

» » Κρατική λογοτεχνία. (Αυτόθι, άρ. 6016, 2 Άπρ. 1939.) 

» » ■ Ή προτομή τού ••Όδυσσέα. (Αυτόθι, άρ. 6043, 30 Άπρ, 1939.) 

» » · Ή κρατική ονοματολογία. (Αυτόθι, άρ. 6077, 4 Ίουν. 1939.) 

» » Απρόοπτα τοΰ κλασσικισμού. (Αυτόθι, άρ. 6084, 11 Ίουν. 1939.) 

» » Οί στίχοι του Γ. Ζαλοκώστα, (Αυτόθι, άρ. 6098, 25 Ίουν. 1939.) 

» » 1 Όλίγη μυθοπροσονπογραφία. (Αυτόθι, άρ. 6112, 9 Ίουλ... 1939.) 

» » Καθαρεύουσα καί είκοσιένα. (Αυτόθι, άρ. 6126, 23 Ίουλ. 1939.) 

» » Κρυπτοδημοτικοί ποιηταί. (Αυτόθι, άρ. 6140, 6 Αύγ. 1939.) 

» * Ίί προτομή τού νομοδιδασκάλου Δημητρακοπούλου. (Αυτόθι, άρ. 

7082, 18 Σεπτ. 1959.) 

» » Συνήγορος τού Βυζαντίου—Κατήγορος των αρχαίων. (Αυτόθι, άρ. 

7101, 8 Όκτ. 1939' άρ 7102, 9 Όκτ. 1939.) 

». » Τραίνο μέ σύμφωνα. (Αυτόθι, άρ. 7115, 25 Όκτ. 1939.) 

» > Ταξεϊδι στο Καρπενήσι. (Αυτόθι, άρ. 7129, 5 Νοεμ. 1939.) 

» » Περνώντας τή Ρούμελη. (Αυτόθι, άρ. 7136, 12 Νοεμ. 1939* άρ. 

7143, 13 Νοεμ. 1939.) 

» » Πέστροφα τοΰ Αχελώου. (Αυτόθι, άρ. 7157, 3 Δεκ. 1939.) 

» » ΓΗ εποχή τού κωμειδυλλίου. (Αύτόθι, άρ. 7171, 17 Δεκ. 1939.) 

Παπαστανρον X. Β. Τσάμικος γάμος στά παληά τά χρόνια. Άθήναι 1939. Σελ. .90. 

Παπαχαραλάμπονς Γ. Κυπριακά έθιμα. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ. 107 — 108.) 

» » Άπό τά Κυπριακά παραμύθια. (Αύτόθι, σ. 211—213.) 

--» » Τρία παραμύθια μέ μοίρες. (Αύτόθι, σ. 213—215.) 

» » Τό Σκλερόπουλον. {Αύτόθι, σ. 370—373.) 

» » Ετυμολογικά. (Κυπριακοί Σπουδαί, τ. 2, σ. 67—80.) 

Παπαχριστοδονλον Π. Οί ονομασίες στις Σαράντα Εκκλησίες. (Άρχεΐον τοϋ 

ΕΠΕΤΗΡΪΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖ. ΣΠΟΥΔΩΝ *Ετος Ιε' 32 
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Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 142— 

144,) 

Παπαχριστοδονλου 17. Ή Θράκη καί ή Λαογραφία. (Νεοελληνικά Γράμματα. άρ· 

113, 28 Ίαν. 1939.) 

» » Ή Λαμπρή στή Θράκη. (Αυτόθι, άρ. 123, 8 Άπρ. 1939.) 

» . » Τό δεκαπενταύγουσχο στή Θράκη. (Αυτόθι, άρ. 141, 12 Αύγ. 

1939.) 

» » Τά θρακικά αναστενάρια. (Αυτόθι, άρ. 144. 2 Σεπτ. 1939.) 

* * Τό πανηγύρι τής Πέτρας. (Αυτόθι, άρ. 151, 21 Όκτ. 1939.) 

Πασταχρίστου Κ. Α. "Ενα ανέκδοτο γράμμα τού Βαλαωρίτη (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 

278—279.) 

» » Πού έγεννήθη ό 5Αθανάσιος Διάκος. (Πρακτικά τής Ακαδημίας 
5Αθηνών, τ. 14, σ. 474—482.) 

Παπαχρονοηούλου Τούλας. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 858.) 

Ρ&ρρ&β 8ρ. Πε Όιιο ά’ΔιιηιαΙβ εΐ Ιο ΐτόηε άε Οτέοε. Ρ&Π3 1938. (ΕκΗ&ΐί: άβ Ια. 

Κοναε άΉΪ8ί;οΪΓ6 ΙΙίρΙοιη&ίάςμιε ) 

Παράξενου. Ιστορικές ανακρίβειες. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 61.) 

Παρασυρα Κ. Ε. Ό άρτος καί τό ψωμί.—πίττας συμπληρωματικά. (Έκκλησιαστι- 

. κός Φάρος; τ. 38, ο. 323—337.) 

» » Τά έν Κρήτη ποτέ κτήματα τού Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. 

(Έπετηρις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 81—99.) 

Παστιάδον Θ. Τό μαινόμενον μέλι. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ, 43—62.) 

Πασχάλη Δ. Π. Τουρκοκρατούμενοι Κυκλάδες — Ή δικαιοσύνη έν "Ανδρω επί 

τουρκοκρατίας (Άρχεΐον Οίκον, επιστημών, τ. ίί), σ. 183—202.) 

» » Κυκλαδικά θέσμια—μετ’ ανεκδότων εγγράφων. (Άρχεΐον Ιδιω¬ 

τικού Δικαίου, τ. 6, σ. 212—262.) 

» » Άπό τάς παλαιάς εκκλησίας "Ανδρου : Ή Παναγία Καταφυώτισ- 

σα μετ’ ανεκδότων εγγράφων τού ιζ' καί ιη' αίώνος. (Θεολογία, τ 

17, σ. 33—37.) 

» » Καλλιουπόλεως Μαδύτου Γρηγόριος Πούμπουρας (1835—1881). 

(Θρακικά, τ. 12, σ. 81—85.) 

» » Σηλυβρίας καί ειτα Νικομήδειας Διονύσιος Ίω. Κωτάκης. (Αύ- 

τύθι, σ. 86 — 93.) 

Πάτρη Θ. Ήλειακή δημοτική ποίηση. Αθήνα 1939. Σελ. 100, 

Πατριαρχέα Β. Δ. Δύο γράμματα του Νικολάου Γύζη. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 426— 

428.) 

Ρ&ΪΓΐβΓθ1ΐθ&8 Ρ. Περί τής ετυμολογίας τού τοπωνυμίου Μαΐνη-Μάνη. (δίιιάι 5ί- 

ζΗΐώίηί ε ιΐβοβίίβηΐοί, τ. 5, σ. 525 — 526.) 

Παυλίδη Ε. Οί "Ελληνες τής Ρωσσίας. (Ποντιακά φύλλα, τ. 3, σ. 237—240.) 

Παυλίδου Δ ώρας. Ή λυερή. (Πάφος, τ. 4, σ. 236—237.) 

Πεδιαδίτον Δ. Γ. ’Από τά χρόνια τής σκλαβιάς. (Δρήρος, τ. 2, σ. 575—576.) 

Ρθζοροΐι1©8 Ε- δίηεεϊο άϊ Οπόιίο, ηοη Μεεοιηεάο. Ροοείβ άί διηοείο. (δΐηάΐ ίπ- 

ζαηίίηί ο ιΐβοείΐεηίοί, τ. 5, σ. 526.) 

» » ΝϊοεΙα Εη^επί&ηο 6 Ιο ροεεΐε (ΚΙ Οοάΐοβ Οΐ'όίη&ίο §τβαο 134 

Αυτόθι, σ. 527.) 

Περνάνη Α. «Γηθκειές» καί «δκιαβαστικά». (Πάφος, τ. 4, σ. 227—232.) 

Πετρακάχου Δ. Εκκλησία καί δίκαιον κατά την * Ελληνικήν Έπανάστασιν (1821— 
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1824.) (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 37—64, 171—202, 276— 

304.) 

Πβτράχη Κ. Α. Τό μοναστήρι τού αγίου Νικολάου. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 

7, σ. 44.) 

Πετρίδου Αννας. Ή ενδυμασία των άνδρώλ' καί τών γυναικών τής Μεγίστης. (Ή 

Μεγίστη, τ. 2, φ. 21 καί 22.) 

Πετροπουλον Γ. Α. Πάπυροι τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μετά 

είκοσι πέντε φωτοτυπικών πινάκων. ’Εν Άθήναις 1939. Σελ. 

κδ+468.) 

Πετροπουλου Δ. Α. Τά άναστενάρια. (’Αρχεΐον τού Θρακικού Λαογραφίκού καί 

Γλωσσικού θησαυρού, τ. 5, σ. 136—152.) 

» » Λαογραφικά Σκοπού Άνατ. Θράκης. (Αυτόθι, σ. 145—270.) 

» » Λαογραφικά Κωστή ’Ανατ. Θράκης. (Αυτόθι, τ. 0, σ. 225—299 ) 

Πέτρου—Μεσογείτου X. Κρητικοί στίχοι έκ παλαιών χειρογράφων τής βιβλιοθή¬ 

κης τού μουσείου Ηρακλείου. (Έπετηρις Εταιρείας Κρητικών 

Σπουδών, τ. 2, σ. 339—374.) 

Πιτνχάχη Ειρήνης. *Η μάννα γεννά κι ή μοίρα μοιράζει. (Δρήρος. τ. 2, σ. 674— 

675.) 

« » Τά παλαϊνά λόγια. (Αυτόθι, σ. 699—703, τ. 3, σ. 801—805.) 

Πιτνχάχη Μ. I. Τό τεστίρι (Δρήρος, τ. 2, σ. 560—564.) 

ν » Τού βασιλιά τ5 αλέτρι. (Αύτόθι, σ. 580.) 

» » Κρητικές παραμιές. (Αύτόθι, σ. 580—581.) 

» » Ντρετοκατερίνα. (Αυτόθι, σ. 638—640.) 

» » Άδοσίδης Κωστή-πασάς. (Αύτόθι, σ. 669—672, 690—694, 720 — 

724· τ. 3, σ. 752—756, 779—782.) 

Πιτνχάχη Μαρίας. Οι Σαράντα Δράκοι. (Δρήρος, τ. 2, σ. 619—622.) 

Πλαγιάννη Δ. Τέσσαρα χωρία τής επισκοπής "Ελους ένέχυρον εις τον μητροπολί¬ 

την Μονεμβασίας. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 23-24.} 

» » Τό σχολεΐον τής Τρύπης καί ή μονή τού Προδρόμου καί Βαπτι- 

στοΰ Ίωάννου. (Αύτόθι, τ. 3, φ. 29.) 

Πλάτωνος Ν. Χριστιανική επιγραφή έκ Τανάγρας. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937 Β', σ. 

655-667.) 

Πολίτου Λ. Ν. Περί βιβλιογράφων καί βιβλιογραφικών εργαστηρίων. (Βγζ&ιιΗιιϊεοΙι- 

Ν6ΐΐ£Π6θ1π3θ3ΐ6 4&6Γ0ηο1ΐ6Γ, τ. 14, σ. 268 — 270.) 

» » Ή μονή Ταξιαρχών Αίγιου. (Αύτόθι, σ. 277—278.) 

» » Ή μονή Ταξιαρχών Αίγιου. (Ελληνικά, τ. 11, σ. 67—80.) 

« « Χειρόγραφα μοναστηριού Αίγιου καί Καλαβρύτων. (Αύτόθι, σ. 

81-98.) 

Πορφυρίου, Σιναίου. Σιναϊτικά. (Νέα Σκον, τ. 681 684.) 

Πρεβελάχι Μ. Οί έν Αυστρία ζήσαντες Κρήτες Κωνσταντίνος Τσιριγωτής καί 
Ιωάννης Φραγκάκης. (Έπετηρις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 

τ. 2, σ. 191-197.) 

Πρωτοψάλτη Μ. Ανέκδοτα έγγραφα τού Μιχαήλ Κομνηνού Άφεντούλιεφ. (Έπε~ 

τηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 150—176.) 

Πυρσινέλλα Β Τά άρπαγέντα υπό τού Άλή Πασά κτήματα τών Βρεχτώ ν. (Ήπει- 

ροοτικά Χρονικά, έτ. 13, σ. 123—141.) 

I Ρηγοπούλσυ Ο. Ανέκδοτον ημερολόγιο ν τού άγώνος. (Ιστορικόν Άρχεΐον I, 

Θεοφανίδου, τ. Γ', σ. 101—116). 
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Ροδινον 77. Ό λόρτος. (Πάφος, τ. 4, ο. 234—236 ) 

Ροδοοίνου Ν. Ολίγα περί της μ.ητροπόλεως Λιτίτσης. (Θρακικά, τ. 12, σ. 94—102.) 

Ρονοάλη Σοφίας. 'Η Τσακωνική ενδυμασία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2. σ 
70, 78, 88, 92.) 

Ροντζεράχη Η. Γιατροσόφια. (Δρήρος, τ. 3, σ. 764—765,) 

Ρώμα Δ. Διαλέξεις για τή Ζάκυνθο. (Ίόνιος Ανθολογία, τ. 13, σ. 260—262.) 

Ρωμαίου Κ. Α Αρχαιολογία καί ιστορία του χοοριού μας. (Έπετηρίς των Βουρ- 

βούρων, τ. 3, σ. 35—53.) 

» » Ή στρατηγική σημασία των Βουρβούρων κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους. (Αυτόθι, σ. 74—85.) 

* » Αΐ άπόκρεω. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, ο. 21.) 

» Ποια ή ορθή ετυμολογία τού Βουρλιά. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ 
. 2, φ. 19.) 

Σ. Α. Α. Ταξείδια εις Θράκην. (Θρακικά, τ. 12, σ. 249—254.) 

Σαχελλαρίον Μ. Χειρόγραφοί κκθεσις περί τής πολιορκίας καί άλώσεως των Χα¬ 

νιών υπό των Τούρκων (1645). (Βγζαηΐίηίεοβ- Νειι^ποοίιώοΐκί 
4&1ΐΓ0αο1ΐ€ΐ·, τ. 15, σ. 141—176.) 

Σακκά Γιώργου. Κορώνη καί Μοροζίνης. (Έψ. «*Η Καθημερινή», άρ. 8100, 30 

’Ιαν. 1939.) 

» » Πριγκηπικά συνοικέσια των Φράγκων τής Πελοπόννησου. (Αυτό¬ 

θι, άρ. 8174, 17 ’Λπρ. 1939.) 

» » *0 δούξ τής Νεβέρ καί ή Μάνη. (Αυτόθι, άρ, 8243, 26 Τουν. 

1939.) 

Σαμαρά 77. I. Τό «Μεγάλο Περιβόλι» τής Μυτιλήνης. (*0 ΙΙοιμήν, τ. 7, σ. 21—24.) 

Σαμοθράκη Α. Θ. Ιστορία τής Θράκης, Θεσσαλονίκη 1939. Τόμ. Α', Σελ. 203. 

Σαραντή Β Σταμούλη. Ευχές. (Άρχείον του Θρακικοΰ Λαογραψικοϋ καί Γλωσσι¬ 

κού Θησαυρού, τ. 5, σ. 97—104.) 

* . * Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης (Θρακικά. τ. 11, σ. 1 — 278.) 

* * ^Ασματα. Έπωδαί. Παραδόσεις Ικαρίας. Ευτράπελοι διηγήσεις. 

Γλώσσα, Παιδίον. Λατρεία. Νεκροί. Βασκανία. Μετεωρολογικοί 
παρατηρήσεις. (Λαογραφία, τ. 12, 1939, σ. 286—290.) 

Σαράτση Δ. I. Ή γένεση καί ή ζωή τού Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου. 

(Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1471—1479.) 

Σάρου—Ζολώτα Αίμ. Τό άρχείον τής λατινικής επισκοπής Χίου (Βγζ&ηΐίηίδοΗ* 

Ν61Ι£1*ΐόθ1ΐΪ3θ1ΐ6 }&1ΐΓΪ)Πθ1ΐΟΓ, τ. 14, ο. 415—440.) 

Σβορώνου Ν. Ιωάννης Στάνος. (*Αθήνα, τ. 49, σ. 233 —242.) 

Σγουρίτοα Α. Γ. Ό Αναγνώστης Κουμάνταρος, πολιτάρχης Μυστρα καί αρχηγός 
150 πολεμιστών. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2, φ. 19.) 

» « Φράσεις πού λένε στα χωριά μας. (Αυτόθι, φ. 19, 21.) 

» » Γιά τήν ψυχή του. (Αυτόθι, φ. 20.) 

» * Επίσημα των αγωνιστών τού 1821 έγγραφα. (Αυτόθι, φ. 21.) 

« Ό κεφαλικός των Ραγιάδων φόρος. (Αυτόθι, φ. 23—24.) 

* » *0 λαχανόκηπος. (Αυτόθι, τ. 3, φ, 25.) 

» » Προικοσύμφωνον Γιάννη Μπαλασάκη. (Αυτόθι, φ. 26.) 

Σεφεριάδον Στ. Τά πβνηντάχρονα τού κ. Μιχ. Άργυροπούλου. (Νέα Εστία, τ. 25 

σ. 57—59.) 

Σεφερλη 77. Δ. Οί άγιοι Σαράντα. (Σπαρτιατικά Χρονικά, τ. 2. φ. 19,) 

Βιβλιογραφία. 501 

Σήφακα Γ. Ή υπό των Αράβων κατάκτησις τής Κρήτης. (Έπετηρίς Εταιρείας 

Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 20—80.) 

Σιγάλα Α. Άπό τήν πνευματικήν ζωήν, των ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδο¬ 

νία. Α—"Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι τής Δυτικής Μακεδονίας. Θεσ¬ 

σαλονίκη 1939.· Σελ. 221. 

* , * Περί των γλωσσικών ιδιωμάτων τή. Νάξου, (Απητιε,ΐΓβ άο ΓΙπεΙί- 

ίαΐ (Ιο Ρΐιϊΐοΐο^ίο «1 ά’ΗίείοΪΓο Οποπίαΐεε «ΐ δίανεε, τ. 6, σ. 243— 

262.) 
Σίγουρου Μ. Φιλοπατρία καί ποίηση. (Ράδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2,' σ. 138—141.) 

Σιδέρη Γιάννη. Σαράντα χρόνια θεατρικής ζωής. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 569—570.) 

» » · Ή γλώσσα στο Θέατρο γύρω καί μετά τό «Ταξίδι». Αυτόθι, τ. 26, 

σ. 1458-1462.) 

Σισιλιάνον Δ.λΚ. Ή Μακρινίτσα καί ιό Π ήλιον (ιστορία, μνημεία, έπιγραφαί). 

Άθήναι 1939. Σελ. 175. 

Σκούρα Γ. Κ. *0 Κριεζώτης εις τήν μάχην των Στύρων. (Έφ. «Ή Καθημερινή», 

άρ. 8139, 13 Μαρτ. 1939.) 1 

» » Ετυμολογικών συνέχεια. (Αυτόθι, άρ. 8298, 21 Αύγ. 1939.) ·.· 

Σουμελέδον Α. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3,σ. 210—211.) 

Σονρλα Βύριστ. Κώστας Γραμματικός. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ 13, σ. 1—80.) 

Σσιανάκη Ν. Γεγονότα πριν 42 χρόνια. (Δρήρος, τ. 2, σ. 596—597, 628’ τ. 3, σ. 758, 

799-800.) 

Σσζαταλά Γερ. Σολωμικά: Εις τό θάνατο κυρίας Άγγλίδας. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 

465—472.) 

Στενριδάκι I. Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Βυζανανοίς καί νεωτέροις Έλ- 

λησι.·Έν Άθήναις 1939. Σελ. ιε'Τ-110. 

* » Ό Σταυράκογλους. (Άρχείον τού Θρφκικού Λαογραφικού καί 
Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 276—278.) 

» » Τό ζισμα τού σεισμού εν Κρήτη (1508). ΒγζαηΗηίεαΗ-Νου^τίεοΙιίεοΙιε 

Το,1ιγ8πο1ι6Γ, τ. 15, σ. 58—65.) 

» · Κρητικαί παραδόσεις. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 

τ. 2, σ. 134—149.) 

» .» Βιβλιογραφία τής Κρητικής Λαογραφίας καί γλωσσολογίας (συγ- 

χρόνου γλωσσης). Συμπλήρωμα πρώτον. (Μόσων, τ. 7, σ. 97—- 

128.) 

Στζνριδάκι Κ. Τό γιοφύριν τής Μαρουλλούς. (Κυπριακά Γράμματα, τ. 4, σ, 409—■ 

410.) 

» » Κοινόν Κυπρίων. (Κυπριακαί Σπουδαί, τ. 2, σ. 31—44.) 

Σπνριδοπούλου—Τσουμηάνον Μ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλ¬ 

λα, τ. 3, σ. 210.) 

Σταμ. Σταμ. Σιψνιώτικες πρωτοχρονιές. (Μπουκέτο, τ. 16, φ. 774, σ. 6 καί 68.) 

» . » Ή Παναγίες τής Λέσβου. (Αυτόθι, φ. 775, σ. 7—8.) 

» » Φώτα.. . φωτεινά. (Αυτόθι, φ. 776, σ. 7—8.) 

» · » Νησιωτικές άποκριές. (Αυτόθι, φ. 781, σ. 7—8.) 

» » Παράξενες άποκριές στή Λέσβο. -(Αυτόθι, φ. 782, σ. 7—8.) 

Σταματιάδον Νεοφ. Πώς έορτάζονναι τά Χριστούγεννα εις τήν Κορωνοφωλεάν Δ. 

Θράκης. (Θρακικά, τ. 11. σ. 345—346.) 

Στααίρη Γ. Α. Κραμποκεκήστρα. (Νέα Εστίαν τ. 25, σ. 424—425.) 

? » Τό «ροκο7νο3». (Αυτόθι, τ. 26, σ. 1573.) . * ■ 
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Σταμν. I. Έξ κώδωνες. (Έφ. Καθημερινή*, άρ. 8107, 6 Φεβρ. 1939.) 

» » Ύπερίδης. (Αυτόθι, άρ. 8139, 13 Μαρτ. 1939.) 

» · Γλωσσικά.—Μέ, μου κτλ. (Αυτόθι, άρ. 8292, 14 Αύγ. 1939.) 

Σζαύροο Θρ Το ορθογραφικό ζήιτηιια : Εισήγηση για τον κανονισμό του. (Νεοελ-' 
ληνικά Γράμματα, άρ. 110, 18 Φεβρ. 1939-) 

Στεργιοπούλου Κ. Τοπωνυμικόν τής επαρχίας Κονίτσης. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. 

13. σ. 151—190.) 
Στεφανίδου Μιχ, Τά απώτερα αίτια τής μεταπολεμικής πνευματικής κινήσεως. 

Άθήναι 1939. Σελ. 10. 
Στεφάνου Ν. Λαογραφικά τής Μεγίστης. (Ή Μεγίστη, τ. 2. φ. 20.) 

Συλβίον. Λαογραφικά Σμύρνης. (Μικρασιατικά Σμύρνης, τ. 2, σ. 307—390.) 

Σφακιανάκη Α. Μ. Σελίδες ιστορίας τής Ιατρικής. Αθήναι 1939. Σελ. 62. 

Σωτηράκη Ν. Δ. Βενιαμίν Λέσβιος. Μέρος Λ' Βιογραφία. Άθήναι 1939. Σελ. 62. 

Σωφρονίου ΙΙρ. Λεοντόπουλος. 'Γαμειον εκκλησιαστικής ποιήσεως. (Έκκλησιαστι- 

κός Φάρος, τ. 38, σ. 89—108. 153—170, 305 — 322.) 

» » Αρχιερατικά γράμματα. (Θεολογία, τ. 17, σ. 144—159, 329 -344.) 

» » . Γεώργιος Άγιοπολίτης ο Ανατολικός. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 38— 

47, 103-109, 155-170, 301—305.) 

» » Θεοφάνης ό Γραπτός. (Αυτόθι, σ. 600—073.) 

Ταχτικού Τάκη. Ή βιβλιοθήκη Δημητσάνας. Τρίπολις 1939. Σελ. 8. 

» » *Η χειραφέτησις τής σχολής Καρυτσιώτη από τής συντηρήσεως 
των Κυνουριακών μονών. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 
37-38.) 

Τερζοπούλου 1. Ή Τήνος. Άθήναι 1939. Σελ. 48. 

Τέρπου Α Μία άπάντησις είς Ιστορικήν παραχάραξιν. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 

8114, 13 Φεβρ. 1939.) 

Τζαρτζάνου Α. Μία ιδιόρρυθμη χρήσις τής υποτακτικής. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 
301-302.) 

* » «Σταύρωνε καί δένε« (Τά πρωθύστερα). (Αυτόθι, σ. 424.) 

» » «Του Χελμού τό Χιόνι». (Αύτόθ., σ. 573—574.) 

Τηλικίδη Γ. Τά γενικά προβλήματα τής ιστοριογραφίας του Πόντου υπό τό φως 
των νεωτέρων δεδομένων. (Ποντιακά Φύλ/.α, τ. 3, σ. 190—191.) 

Τιμο&έου Ιεροσολύμων. Τά τακτικά των Πατριαρχείων. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 3 — 

18, 65—85.) 
» » Συνδιάσκεψης μεταξύ τού Σουλτάνου καί τού Βασιλέως Ουγγαρίας 

περί των Ίησουητών. (Αυτόθι, σ. 544—565.) 

» » Έκ των ανεκδότων Νεοφύιου τού Κυπρίου. (Αυτόθι, σ. 633 —648.) 

Τδγια Β. *0 Γ. Στρατήγης καί ή Κυνουρία. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2. σ. 

25—26.) 
Τόζη Γιάννη. Συμπληρωματικά περί Λασσάνη. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 734—786 ) 

Τορνικίδη Γ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 211—212, 

247- 248.) 
Τριανταφνλλίδου 'Αννης "Αγνωστοι γυναικείοι ηρωισμοί. (Ελληνική Έπιθεώρη- 

σις, τ. 32, σ. 164—165.) 

Τριαντνφνλλου II. Για τό ορθογραφικό μας ζήιημα. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 

120, 18 Μαρτ. 1939.) 

Τσαμπαρλάκη Ν. I Τοπωνυμικά—Τού άράπη ό μώλος. (Δρήρος, τ. 2, σ. 693~ 

604.) 
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Τσεβα Γ. Δ. Ετυμολογικά. (Έφ. «Ή Καθημερινή*, άρ. 8250, 3 Ίουλ, 1939.) 

Ττελεμεντέ Ν. Οί Σίφνιοι μάγειροι. (Έφ. «Σίφνος», άρ. 86 (β' περιόδου), 1 Άπρ. 

1939.) 

Τσιώκου Γιάννη. Τό «παρασπόρι». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 138.) 

Τσομάκα Ελένης. Διάφορα έκ Κεσσάνης. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 363—373.) 

» » Κρυονερίτικα τραγούδια. (Αυτόθι, σ. 374—377.) 

Τσονδεροϋ Ε. I. Ό οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρις. (Άθήναι 
1939. Σελ. 27. 

Τωμαδάκη Ν. Συμβολή εις τήν μελέτην των Σλαβικών, Αρμενικών καί Τουρκι¬ 

κών Έποικήσεων εν Κρήτη. (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 
Σπουδών, τ. 2, σ. 7—19.) 

» » Συμβολή είς τήν βιβλιογραφίαν των Κρητικών Επαναστάσεων. 
(Αυτόθι, σ. 198—244.) 

» > Ανέκδοτοι έπιστολαί τού Διονυσίου Σολωμού. (Νέα Εστία, τ. 25, 

σ 311-314.) 
» » Σολωμικά : Στη Φραγκίσκα Φραΐζερ. (Αυτόθι, σ. 375.) 

» » Ό Λαυρέντιος Μαβίλης καί ή Κρήτη. (Αυτόθι, σ. 859—862.) 

Ύψηλάνζου Π. Β. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 

246—247.) 
Φάβη Β. Παλαιογραψικά καί κριτικά είς τον Ησύχιον. (Άθηνά, τ. 49, σ. 3—48.) 

Φαλζάϊζς Κ. Ή λατρεία τού δένδρου είς τήν Ελλάδα. (Ράδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2, 

σ. 128-130.) 
» » Ό άνθρωπος καθ’ εαυτόν. Ηθικός κόσμος—παιδικαί λέξεις. (Αυ¬ 

τόθι, σ. 221 -225.) 
» » Τοπωνύμια. (Αυτόθι, σ. 328—331.) 

» » Τοπωνύμια τού χωρίου * Κάρμιν έν τή έπαρχίρ. Κυρηνείας. (Αυ¬ 

τόθι, σ. 435—441.) 
Φαρμακίδου Ξ. Π. €0 τοκετός παρά Κυπρίοις προ πεντηκονταετίας. (Πάτρος, τ. 4? 

σ. 72—76.) 

Φιλήρα Ρώμου. "Απαντα (έμμετρα καί πεζά). Κριτική εισαγωγή Αίμ. Χουρμου- 

ζίου. Α\ Αθήνα 1939. Σελ. λγ'+130. 

Φίλιππο. Σ. Ν. «Σταύρωνε καί δένε». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 355.) 

Φιλιππίδου Λ. I. Τά «προνόμια» καί ή Ελληνική Όρθόδοξος Κοινότης Σμύρνης 
(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2. σ. 110 116.) 

Φιλιπποπούλον Δ. Δ. Αποκριάτικα δημοτικά τραγούδια χορού. (Σπαρτιατικά Χρο¬ 

νικά, τ. 2, φ. 19, 21.) 
Φιλίππου Α. Δύο Κύπριοι άγωνισταί— Επτά ανέκδοτα έγγραφα, (Κυπριακαι 

Σπουδαί, τ. 2, σ. 55—65.) 
» » Σ’ ένα χρόνο τρεις Κυπριακές επαναστάσεις. (Πάφος, τ. 4, σ. 

108—112.) 
» » Ή επανάσταση τού Ιμάμη. (Αυτόθι, σ. 164—167.) 

» » Ερωτικά λαϊκά τραγούδια (Αυτόθι, σ. 239—240.) 

» » Μία ανακρίβεια σχετικά μέ τό πότε ήταν αρχιεπίσκοπος ό Ιάκω¬ 

βος ό Α'. (Αυτόθι, 245.) 
» » Ή επανάσταση τού Καλογήρου. (Αυτόθι, σ. 387—392.) 

» » ΟΙ επαναστάσεις τού 1833. (Αυτόθι, σ. 448—450.) 

Φιοράκη Σ. I. Δικταΐον άντρον. (Δρήρος, τ. 2. σ. 567—568.) 
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Φιοράκη Σ. I. Άαογραφικά ευτράπελα από τό χωριό Άβδοΰ Πεδιάδος.' (Αυτόθι,. 

σ. 725—727.) · . 

» » Τό φρουρίου Μιραμπέλου καί ό "Άγιος Νικόλαος. (Έπετηρίς Ε¬ 

ταιρείας Κρητικών Σπουδών, τ. 2, σ. 100—108.) . 

Φιριππίδον Ν. Κατάλογος των κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τού Πατριαρχείου Αλε¬ 

ξάνδρειάς. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 74-88, 203—219, 

338—357.) 

» » Γ0 πάπας καί πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Δ\ (30 Μαΐου 1870—22 

Αύγουστου 1899) ό Βυζάντιος. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 19—21, 31— 

34, 47—50, 61-64, 82—84, 95—99, 287-289, 303-305, 319—322, 

332-335, 353-356, 390-372, 385—387, 468—471, 482—486, 499— 

502, 515-516.) 

» » Πώς έπήλθεν έκ δυστυχήματος ό -θάνατος του πατριάρχου Αλε¬ 

ξάνδρειάς "Ιεροθέου Β' (20 Απριλίου 1847—1 Ίανουαρίου 1858) 

καί τά κατά τήν κηδείαν του.(Αυτόθι, σ. 271 — 273.) 

Φλούδα Ν. I. "Ιστορικά αγίου Ίωάννου (Θυρέας). Αθήνα 1939. Σελ. 16. 

» » Καρυτσιώται. (Κυνουριακή Επιθεώρηση, τ. 2, σ. 23—24.) 

Φραγκούδη Γ. ιστορία καί γενεαλογία τής μεγάλης Κυπριακής οικογένειας Φ^αγ- 

κοΰδη. Άθήναι 1939. Σελ. 152. 

Φωστηροπούλον Α. Ένας Πόντιος ήρως του Κριμαϊκού πολέμου. (Ποντιακά 

Φύλλα, τ. 3, σ. 195—196.) 

Φωστηροπούλον Δεσπ. Παραμύ-θια Ίμέρας. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 179—192.) 

Χαλά Α. Φ. Γεννάδιος ό Σχολάριος. Άθήναι 1939. Σελ. 16. 

Χαραλάμπονς X. Ή λαογραφία καί ή Κύπρος. (Πάΐ|θς, τ. 4, σ. 226—327.) 

Χατζή Άντ. Γαύρος — Άνδρος—Στάγιρος. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937, Β' σ. 621—628.) 

Χατζηϊωάνον Κ. 17. Κυπριακές παροιμίες. (Λαογραφία, τ. 12, σ. 231—252.) 

* » Τά παραμύθια. (Πάφος, τ. 4, σ. 189—200.) 

Χατζίνη Γιάννη. "Ένας έρωτας τού Περικλή Γιαννοπούλόυ. (Νέα Έστι.α, τ. 26, σ. 

876—881, 970-977.) 

Χονρμονζιάδον Καλλ. Επαρχία Μέτρων καί Άθύρων. (Άρχεΐον του Θρςικικού 
Ααογραφικοΰ καί .Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 5, σ. 105—111.) 

» » Δημοτικά τραγούδια Τσακηλίου τής επαρχίας Μέτρων καί Ά'θ'ύ- 

ρων. (Θρακικά, τ. 11, σ. 307—314.) . *·■*.·.' 

» » Παραδόσεις Πετροχωρίου καί άλλων χωρίων τής επαρχίας Μέ¬ 

τρων καί Άθύρων. (Αυτόθι, σ. 315 - 344, 413.) ; ... 

» » Τό Τσακήλι των Μέτρων. (Αύιόθι, σ. 347—413.) 

» » Τό γλωσσικόν ιδίωμα Τσακηλίου. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 265:—322.,) 

Χονρμονζίον ΑΙμ. Δημοτικισμός καί πεζός λόγος. (Νέα Εστία, τ. 26, σ. 1440— 

1452.) 

Χρηματαπονλον Κ. Ποντιακοί μύθοι καί ανέκδοτα. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ, 

208—210, 248-249.) 

Χρηστάρχη Ν. *0 θρύλος τής ήλιοπρόσωπη^, δούκισσας. (Ποντιακά Φύλλα, τ. 3, σ. 

197—19η.) 

» » Ό θρύλος των «Αγίων Άσωμάτων». (Αυτόθι, σ. 234—236.) 

Χρηστοβασίλη X. Τ’ αυτιά τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Μπουκέτο, τ. 16, φ. 783, 

σ. 63—64.) , 

Χρυσάν&η Κύπρον. Τό κυπριακό «έγκε». (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 138—139.) 
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ί Χενσάν&ον αρχιεπισκόπου Αθηνών. Βησσαρίωνος προς τήν σύνοδον ή περί 
των καθ-.’ ημάς. (Άρχεΐον Πόντου, τ. 9, σ. 3—42.) 

γ Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Ά&ηνών. Απόστολος Μακράκης. Έν Άθήναις 
1939. Σελ. 109. 

* * Κύριλλος Λούκαρις, Έκδοσις Βλ Έν Άθήναις 1939. Σελ. λγ'-Τ 
173. 

Ψαλτήρα Πότη. Ββ ΗαιΚ άιι ρ&νέ. (Νέα Εστία, τ. 25, σ. 278.) 

Ψύλλα Κυρίλλου. Απομνημονεύματα τού κληρικού. (Μικρασιατικά Χρονικά τ 2 
σ. 117-132.) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Άλιβιζάτον Λ. Σ. Τό κύρος τής ιερωσύνης τής Άγγλικανικής εκκλησίας. (Εκ¬ 

κλησία, τ. 17, σ. 237—246, 250-263, 265—270.) 

ΑΠνί89,ίθ8 Ηαιπ. Κ68 οαηοηε 13, 30 εΐ 55 άτι ΤπιΙΙαηιιηι (δίιιάί Βίζαηΐϊηϊ «ι ηεο- 

εΐΐεηίοί, τ. 5, σ. 581—585.) 

Αηΐοηΐ&άίβ δορίιίθ. Ρΐ&οε άε Ι& ΙάΠίΓ^ίε άαηε 1ε. ΐΓ&άΚίοη άε3 1βΜτβ8 

(Γείάεη 1939. Σελ. Χνΐΐ4-364) 

Αρβανιτάκη Γ. Λογισμός τής .ημερομηνίας τού Πάσχα πασών των χριστιανικών 
ομολογιών. Άθήναι 1939. Σελ. 80. 

Βέλλα Β. Ό άνθρωπος κατά τήν Παλαιάν Διαθήκην 1939. Σελ. 20. 

* * Τ(* νέα όστρακα τής Λάχης. (Θεολογία, τ. 17, σ. 5 32.) 

Τό χωρίον τού ΊΙσαιου 3.10 κατά τό κείμενον των Ο' Άθήναι 
1939. Σελ. 8. 

νθΐΐυβ Β. ΠαιιΙρΓούΙβιηε άθΓ 8ερί;τι&^ίηί:3.-ΕθΓθ1ιπη§. (Βγζ^ηίίηίεςΙι-Νβπ^ΓχθοΙιΐεοΙιε 

ά&ΙίΓόαοΙιεΓ. τ. 14, σ. 310—321.) 

Γαλανού Μιχ. 'Ομιλίαι εις τούς Αποστόλους καί τά Ευαγγέλια όλων των Κυρία- 

κών. Άθήναι 1939. Τόμ. Γ', Σελ. 408* τόμ. Δ', Σελ. 384. 

Γραμμενιδου Α Ερμηνεία τού μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος. Έν Πάτραις 
1939. Σελ. 63. 

Διαμαντοπονλον Άδ. Ή τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος έν Χαλκηδόνι. (Θεολο¬ 

γία, τ. 17, σ. 38—52, 176—182.) 

Τ ' Έλιγιά Γιωσέψ. Άσμα μσμάτων μετάφραση, σχόλια καί κριτική. Άθήναι 1939. . 

Σελ 68. 

Έξάρχου Β. Κ. Παιδαγωγικαί γνώμαι τού Μ. Βασιλείου. Α' Έ φύσις τού άνθρώ- 

που καί τό μορφιό σιμόν αυτού. Έν Άθήναις 1938. Σελ. Γ'+56. 

Ενλογίου Κορντσάς. Αί προς αναθεώρηση- των εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι 

άπόπειραι έν τή όρθοδόξορ ανατολική εκκλησία. (Νέα Σιών, τ, 34, 

171-180. 193-208, 293-300, 411-419, 462-470, 535—543.) ’ 

Θ. Τ. Π. Δοκίμιον Σεβαστού Κυμινήτου τφ άρχιδιακόνφ Χρυσάνθη) περί τής 

θείας ευχαριστίας καί ένστασις πατριάρχη) Δοσιθέου. (Νέα Σιών 
τ. 34, σ. 583-594.) 

Ιεζεκιήλ, Θεσσαλιώτιδος. Περί Πρωτοσυγκέλου. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8250 

3 Τουλ. 1939.) 

Ιερο&εον, Αιτωλίας και 9Ακαρνανίας. Ή αληθής έννοια τής Σιμωνίας. (Έκκλη- 

σία, τ. 17, σ. 49—52.) 
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Καλλινίκου Κ. Σολομώντος : Άσμα φσμάτων προοιμιασθέν, έρμηνευθεν και σγο~ 

λιασθέν υπό—Αλεξάνδρεια 1938. Σελ. 207. 

Καραμηνά I. Σ. Ή σημασία τού είκονογραψικου κύκλου τής ήμετέρας Έκκ?νησίας, 

κυρίως δε. του δογματικού κύκλου. (Εκκλησιαστικός Φάρος, χ 

38, σ. 247—253.) 

Καρμίρη I. Ν. Ή εις Άδου κάθοδος τού Χριστού εξ έπόψεως ορθοδόξου. Άθή- 

1939. Σελ. 155. 

Καρπαθίου Ε. Ή έλληνική φιλοσοφία κατά τούς χρόνους τής έμφανίσεως τού 
Σωτήρος. (Εκκλησία, τ. 17, ο. 7—8.) 

Καστανά Ν. Θ. Ό άγιος Γρηγόριος ό ΓΙαλαμάς καί 6 μυστικισμός των Ησυχα¬ 

στών. Θεσσαλονίκη 1939. Σελ. 40. 

Καψή Ν. Σύμμεικτα θεολογικά μελετήματα. ΈνΆθ?'|ναις 1939. Σελ. 139. 

Καψωμένου Στ. Τό κατά Μαριάμ άπόκρυφον εύαγγέλιον. (Άθηνά, τ. 49, σ. 177— 

186.) 

Κ?.ηρίδον Ν. Κυπριακή αγιογραφία : ό άγιος Σιυζόμενος. (Κυπριακαί Σπουδαί, τ. 

2, σ. 105-120.) 

Κοτσώνη 'Ιερ. Ή χριστιανική ανατροφή ιών παίδων κατά τούς χρόνους των κα¬ 

τακομβών. (Εκκλησία, τ. 37, σ. 178—180, 186-188, 203—206, 

219—222.) 

Λιανά Ζ. Α. Τό θειον δράμα. Έν ΆΟήναις 1939. Σελ. 51. 

Ματ&αιάκη Τιμ. Τό πράσινον έν τή αγία Γραφή. Άθήναι 1939. Σελ. 100. 

Μουτζούρη /. Ό όρκος κατά τον Τωάννην Χρυσόστομον. (Ό Ποιμήν, τ. 7, σ. 

148-152, 178—182, 215- 219.) 

Μπαλάνον Δ. Σ. Περί τού κύρους των Άγγλικανικών χειροτονιών. ("Εκκλησία, τ. 
17, σ. 270—274.) 

» » Ή ομολογία τού Κυρίλλου. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 6055, 

13 Μαΐου 1939.) 

» » Τά κωλύματα τού γάμου. (Αυτόθι, άρ. 7096, 3 Όκτ. 1939.) 

Μπόνη Κ. Γ. ΙΙερί τού έργου τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου Η' 

Ξιφιλίνου (2 Ίανουαρίου 1061—2 Αύγούστου 1075) «Ερμηνευτικά! 

διδασκαλίαι. (ΒγζαπΜηίεοβ-Νου^ποεσΙιίεοΙισ )ίΐηι·1>ϋο1ιθΓ, τ. 14, σ. 

271-274.) 

Μπρατσιώτον Π. I. Ό χριστιανισμός καί τό κοινωνικόν πρόβλημα. (Εκκλησία, 

τ. 17, σ. 17—19.) 

» » Αί Άγγλικανικαί χειροτονίαι έξ έπόψεως ορθοδόξου. (Αυτόθι, σ. 

274-290.) 

* » Ή χριστιανική ανθρωπολογία κατά Ειτιίΐ Βπιηηει*. (Τεσσαρακον- 

ταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, τ. 1, σ. 369—377.) 

Μωραΐτον Δ. Ν. Μία αρχαία χριστιανική παιδαγωγική πραγματεία : ή αποδιδό¬ 

μενη είς τον Χρυσόστομον «Περί κενοδοξίας καί όπως δει τούς 

γονέας άνατρέφειν ιά τέκνα». ’Λθήναι 1*39. Σελ. 41. 

» » Ή λειτουργία Ιακώβου τού άδελφοθέου. (Άνάτυπον έκ τής 

Θρησκευτικής καί Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας.) Άθήναι 1939. 

Σελ. 19. 

Βιβλιογραφία. 507 

ΪΙαναγοπονλον I. Περί των Οικουμενικών συνόδουν καί των επί τής εποχής των 

σχέσεων εκκλησίας καί πολιτείας. Άθήναι 1939. Άθήναι 1939. 

Σελ. 116. 

ΤΙαντελεήμονος ^Ιητροπ. Καρνστίας καί Σκύρου. Άπό τό βιβλίον τής ζωής. Άθή¬ 

ναι 1939. Σελ. 302. 

ΤΙαπαδρπούλου Χαρ. Ακολουθία τών οσίων Βαρνάβα καί Ηλαρίωνος. (Κυπριακαί 
Σπουδαί, τ. 2, σ. 81—104.) 

Παπαντωνίον Ζ. Ή μορφή τής Εκκλησίας. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 6036, 

23 Άπρ. 1939.) 

* * *0 άγιος τής συγγνώμης. (Αύιόθι, άρ. 7060, 27 Αύγ. 1939.) 

Παπαρούνη Β. Ή θεία καί ιερά λειτουργία. Βυζαντινή μουσική, τεύχος Α'. Άθή- 

1939. Σελ. 48. 

Πετρακάκου Δ. Προ τής διορθοδόξου συνόδου—Κανονικά προβλήματα. (Θεολογία, 

τ. 17, σ. 160—167, 249—256, 322—328.) 

Ιίλακίδον Στ. Τό άστρον τής Βηθλεέμ. (Έφ. «Γ0 Τύπος», άρ. 1819, 23 Δεκ. 1939. 

άρ. 1820, 24 Δεκ. 1939.) 

Σωκράτους, 'Ιερισσον και4Αγιον ’Όρους. *0 Ιησούς σωτήρ τής άνθρωπότητος καί 
βασιλεύς. Άθήναι 1939. Σελ. 44. 

Τρεμπέλα Π. Σημείωμα κατατεθέν υπό του .... περί τού κύρους τών Αγγλικά- 

νικών χειροτονιών. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 291.) 

Φραντζισκάκη Φ. «Τό αυθεντικό κείμενο τών Ευαγγελίων». (Νεοελληνικά Γράμμα¬ 

τα, άρ. 111, 14 Ίαν. 1939.) 

Χατζηεμμανονηλ Α. Δ. Φιλολογικά! μελέται άγιοταφιτών πατέρων κατά τον με- 

σαίωνα. Μιχαήλ Συγκέλλου : Μέθοδος περί τής τού λόγου συντά-. 

ξεως. (Νέα Σιών, τ. 34, σ. 566—582.) 

Τ Χρυσοστόμου, αρχιεπισκόπου Άύληνών. Ή τριχοτομιστική περί άνθρώπου θε¬ 

ωρία. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 4—6, 19—21.) 

ΤΕΧΝΗ 

5Ανωνύμου. Τσιγκενέ Σεράϊ. (Θρακικά, τ, 12, σ. 255—264.) 

Άποστολΐδον Κ. Μνρτ. Περί Θρακός ίππέως ή τού Κυρίου "Ηρωος. (Άρχεΐον 

τού Θρφκικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 6, σ. 

1-20.) 

Βαψείδον Ν. *0 έν τφ χωρίφ Πυθίω τού Διδυμοτείχου τάφος τοΰ έν Άνδριανου- 

πόλει άπαγχονισθέντος οίκουμενικοΰ πατριάρχου Κυρίλλου του ς-'. 
(Θρακικά, τ. 10, σ. 52—55.) 

» » Τά ιερά προσκυνήματα, ήτοι τζαμία, μεστζίτ, τεκκέδες καί τάφοι 

τών μωαμεθανών Διδυμοτείχου. (Αυτόθι, τ. 12, σ. 219 — 233.) 

Βθββ Ν. Α. Είπβ λναηάιπαΙβΓβί άοε Ο^’αιηοηΐοδ νοη Τηΐ^α. (Βγζ&ηίίηΐ- 

5θ1ΐ—Ν611£Γ16θ1π8θ1ΐε Ι&ΛίίοΙίεΓ, τ. 14, σ. 330.) 

Βονρνά Τάσον. Διονύσιος ό έκ Φουρνά, ευτελής καί ελάχιστος ιερομόναχος, ό 

Ιστοριογράφος. (Έφ. «Ή Καθημερινή», άρ. 8215, 20 Μαΐου 
1939.) 
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αβΟΓ£ί&άΦ8 ΤΙΐΓ. ΒειηαΝιαηξβπ ζιιγ ΕΗοιχοΙιαη^ άετ Βνζ^ηϋίηΐδοΐιβη ΚΐΓθ1ΐ6η- 

ιηιΐδίΡ. (Β. Ζ. τ. 39, σ. 67—88.) 

Γιαννίδη Έλισ. Βυζαντινή μουσική σε τετράφωνη αρμονία. Β' Δοξολογία, λει¬ 

τουργία. Άθήναι 1939. Σελ. 32. 

» * Ή βυζαντινή μουσική και ή εναρμόνισή της. (Νεοελληνικά Γράμ¬ 

ματα, άρ. 130, 27 Μαίου 1939- άρ. 131, 3 Νουν. 1939· άρ. 132, 10 

Νουν. 1939* άρ. 133, 17 Νουνίου 1939“ άρ. 134, 24 Νουν. 1939.) 

Δραχοντίδον X. Τρεις λίθοι έν Διδυμοτείχω άξιοι πολλοί ενδιαφέροντος. (Θρφ- 

κικά, τ. 10, σ. 199—218.) 

Ειρηναίον, Σάμον. Περί τήν βυζαντινήν μουσικήν. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 161—162) 

ΚΑΠ1808 αΐΐΓ. Είπο ΙΠτοίιβ 6θί Μαΐαάάηο ίπ IV. ΒοΙςγϊβ. (ΒγζαηΙππεοΕ—Νειι- 

^πβοΐιίδοΐιβ ΙαΙιτόπεΙιΟΓ, τ. 44, σ. 290—292.) 

Κλεομβρότου I. Ή άνακαλυφθεΐσα βασιλική εις τήν «Άχλαδερήν». (Ό Ποιμήν, τ. 

7, σ. 125—128.) 

Κονρτίδου Κ. Γ. *0 νεομάρτυς άγιος Μαρουδής καί ό τάφος του είς τήν Άδρια- 

νούπολιν. (Θρφκικά, τ. 12, σ. 400—402.) 

Κτενά Χριστοψ. Άνακάλυψις ελληνικού ίεροϋ ναού έν Βρασσοβφ. Έν Βρασσοβφ 

1939. Σελ. 3. 

Κωνσταντινίδου Α. Τά έν τφ Πηλίω ’Όρει παλαιά καί σύγχρονα Χριστιανικά μνη¬ 

μεία. (Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 38, σ. 109—121. 220—246,) 

Κωστάλα Α. I. Ό θόλος είς τήν Χίον. (Περιοδικόν του έν Χίφ Συλλόγου 3 Αρ γεν τη 

τ. 1, σ, 157—160.) 

Κώττα Βενετίας. Περί σπανίας παραστάσεως τής Θεοτόκου επί είκύνος τοϋ Βυ¬ 

ζαντινού μουσείου "Αθηνών. (Άρχαιολ. Έφημ. 1937 Β'. σ. 673— 

686.) 
» » Ή έξέλιξις τής είκονογραφικής παραστάσεως του έλκομένου (Χρί¬ 

στου) έν τή χριστιανική τέχνη. (Βγζ3.ηΙ:ίηί8θ1ι — Νατΐ£πΪ6θ1ιΪ5θ1ιε 

Ιε,ΙΐΓ^άοΙιοΓ, τ. 14, σ. 245—267.) 

Λαμπελέτ Γ. Τό μουσικό αίσθημα στή γλώσσα. (Νέα Εστία, τ. 29, σ. 1519— 

1526.) 

Μαχρίδου Θ. Κ. Τό Βυζαντινόν "Εβδομον καί αί παρ’ αύτφ μοναί αγίου Παντε- 

λεήμονος καί Μάμαντος. (Θρακικά, τ. 12, σ. 35—80.) 

Μαρχοπούλον Γ. Ή λαϊκή αρχιτεκτονική στήν Ελλάδα. (Ράδιο—Έπιθεώρησις, τ. 

2, σ. 173—175.) 

Ξένιζα Ξ. Ή εκκλησιαστική μουσική. (Νεοελληνικά Γράμματα, άρ. 129, 20 Μαΐου 

1939.) 

Ξνγγοπονλον Α. Μουσεΐον Μπενάκη (Άθήναι)—Κατάλογος των εικόνων (Συμ¬ 

πλήρωμα Α). Έν Άθήναις 1939. Σελ. 109—116. 

, » Ή τοιχογραφία τής Άναλήψεως εν τή άψΐδι τοΰ αγίου Γεωργίου 

τής Θεσσαλονίκης. (Άρχαιολ. Έφημερ. 1938 σ. 32—53.) 

Όρλάνδον Α. Κ. Τά βυζαντινά μνημεία τής Καστορίας. (Άρχειον των βυζαντινών 

μνημείων τής Ελλάδος, τ. 4, σ. 3—214.) 

Παιχαδημητριόν Κ. Δ. Ό Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης καί τό παρ" ήμΐν μουσικόν 

ζήτημα. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 9—13.) 

Πασναντωνίου Ζ. Έλληνορώσσος ζωγράφος. (Έφ. «Ελεύθερον Βήμα», άρ. 5927, 

4 Ναν. 1939.) 
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ΙΙασζαντωνίον .Ζ. Ζωγραφισμένο Είκοσιενα. (Αυτόθι, αρ. 5940, 15 Ιαν. 1939.) 

» » Τό χειρόγραφο τοϋ Δοξαρά —Ή λιτανεία τοϋ Νωάννου Κοράη 

καί τά άργυρόγλυφα τοϋ Μπάφα. (Αυτόθι, άρ. 5968,12 Φεβρ. 1939. 

άρ. 5969, 13 Φεβρ. 1939.) 

» » Ή μουσική τής Εκκλησίας. (Αυτόθι, άρ. 6029, 16 Άπρ. 1939.) 

* » Ό Γκύζης στήν Ελλάδα. (Αύεόθι, αρ. 7088, 24 Σεπτ.. 19391 άρ. 

7039, 25 Σεπτ. 1939.) 

Παρασύρα Κ. Περί τοϋ τού έν Ραχητίφ ναού τοϋ αγίου Νικολάου. (Εκκλησιαστι¬ 

κός Φάρος, τ. 38, σ. 21—36.) 

Πονηρίδη Γ. Νί ελληνική πολυψωνική μουσική. (Νέα Έστια, τ. 26, σ. 925—92Λ) 

Σ. Ε. Σ. Τό υδραγωγείον τής Πόλης. (Θρακικά, τ. 12, σ. 34.) 

Σαρα,λη Γιάννη. Νεοελληνική μετρική. Άθήναι 1939. Σελ. 232. 

Σωτήριον Γ. Κειμήλια τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου (μετά 64 πινάκων καί 30 ει¬ 

κόνων καί σχεδίων εντός τοΰ κειμένου). Έν Άθήναις 1938. Σελ. 

114. 

» » Οί τάφοι των μαρτύρων τής πίσεως ή τά μαρτύρια. (Β^ζαηΠηίδΙι- 

Νθα^ποοΗίδΟίιβ Ιαίιτ^αοΐιοτ, τ. 14, σ. 279—289.) 

» » 'Ο δικέφαλος αετός των δαπέδων των ναών. (Εκκλησία, τ. 17, σ. 

52—53.) 

» » Ποιμαντική ράβδος τοΰ μητροπολίτου Άδριανουπολεως Νεοφύτου. 

(Θρφκικά, τ. 12. σ. 210—213.) 

» * Ό άγιος Δημήιριος τής Θεσσαλονίκης. (Μοναστηριακά Χρονικά, 

φ. 13, σ. 5—6.) 

» » Ή Κυκκιώτισσα. (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1939, σ. 3—6.) 

» » Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. (Πρακτικά Αρχαιολογικής Εται¬ 

ρείας, 1938, σ. 50—52.) 

* » Άνασκαφαί Νικοπόλεως. (Αυτόθι, σ. 112—117.) 

» » ’Έρευναι έν Σπέτσαις. (Αυτόθι. 124—129.) 

ΒοΠτίοιι Ο Α. Ιοόπ63 1)γζαηΠη63 άτι ιηοπαδΐέτο άη δϊιιαί. (ΒγζαηΒοη, τ. 14, σ. 

325-327.) 

Σωτηρίου Μ. Γ. Τό πρόβλημα τής χρονολογίας τοϋ μωσαϊκού τής Παναγίας Άγ- 

γελοκτίστου, (Β^ζαπΝηΠοΗ - Νεπ&ηεοΐιΐδοΐιε ΙκΙαΜίοΙιεΓ, τ. 14, σ. 

298-305.) 

Τιμο-Θ'έον, εΙεροσολύμων. Οί χαιρετισμοί είς τον Πανάγιον Τάφον. (Νέα Σιών, τ. 

34, σ. 131-139.) 

Τομπόλη Κ. "Ενα άρχαΐο μουσικό χειρόγραφο. (Πάφος, τ. 4, σ. 43—47, 76—78, 

102—106.) 

Φιριππίδον Ν. Σ. Πώς άνευρέθη ή έν τή Μαρεωτική Νεράπολις τοϋ αγίου 

Μηνά τοϋ Αιγυπτίου. (Πάνταινος, τ. 31, σ. 112—115, 182—133, 

192 - 195, 210-212, 256-228, 241—243, 257-260.) 

Η&άζίάο,&ίβ Μ&ηοΐΐ. Ά ρτοροε <Γαπβ ηοηνβΐΐε ηιαπίέΓΟ άε άεΙοΓ Ιεδ ρείιιΐιυεδ άε 

Ο&ρρα,άοεε. (Βγζ&ηίχοη, τ. 14, σ. 95-113.) 

Χατζημιχάλη Α. Ή λαϊκή τέχνη. (Ραδιο-Έπιθεώρησις, τ. 2. σ. 148—149.) 

Χελιώτον Δ. Γχ. 'Ο άγιος Δημήτριος (τοΰ Κριεζή). (Τό Μέλλον τής "Υδρας, τ. 7, 

σ. 48.) 
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Χελιώτον Δ. Γη. Ή αγία Λννα ιού Μπυυντούρη. (Αυτόθι, ο. 126.) 

Η εκκλησία τοΰ Ευαγγελισμού. (Αυτόθι, ο. 1.76.) 

* * Ό προφήτης Ήλίας τής Κιάφας. (Αυτόθι, σ. 231.) 

Χονδαβερδόγλον — Θεοδότον Σοφ. Φιλολογικοί καί ιστορικοί ερευναι περί την ση¬ 

μειογραφικήν επιστήμην. (’Αθήνα, τ. 49, σ. 195—220.) 

Ψάχο-υ Κ. Λ. Ίί Ελληνική παιδεία καί ή μουσική έν τή Μικρά καί τή άλλη Άσίφ. 

(Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 2, σ. 55—62 ) 

ΠΡοΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Σελίς Στίχ. αντί άνάγνω&ι 

104 31 έν τή 5η ΰποσ. 33-34 13—14 
112 6 980 895 

» 8 1453 1458 
16 1515—1526 1515, 1526 

113 6 1568—1569 1567, 1569 
116 1 1634 1633 

» 1 1636 1633 
118 11 τμημάτων ταγμάτων 
120 16 1740—1741 1740, 1741 
123 8 1794 1797 
125 16 ινα και 
125 30 έν τή ΰποσ. διοριζόμενοι όρκιζόμενοι 
126 17 1838 1833 
127 27 1817 1837 
129 23 1839 1837 
134 13 1742-1851 1842 -1851 
136 35 έν τή 2ςι ΰποσ. 35 118 
140 δ άπαλειπτέον τό, ως έ'ψθημεν είπόντες 

Εις τά έν σελ. 280 έξ. περί τής μονής τού Χορταίτου γραφέντα ας προσ- 
τε&ή δτι ΰπάρχουσι τέσσαρες έπιστολαί τού Νικηφόρου Γρήγορά άπο- 
σταλεΐσαι μεταξύ των ετών 1330—1335 «τφ αρχιμανδρίτη Μαξίμφ, 
καθηγουμενφ τής μονής Χορταΐτου έν Θεσσαλονίκη». Βλ. περί τού¬ 
των Κ..· ΟιιίΙίΕπά, ΟθΓΓ65ροιιάαπςο άε Νΐοέρΐιοτε Οτέ^οταδ. σελ. 
116,157 έξ. καί 357, 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Ανασκαφαί τον κα&ηγητον «. Γ. Σωτήριον. 

Κατά τό έτος 1939 ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηρίου, συνεχίζων προηγούμενος 

έρευνας του, ένήργησεν άνασκαφάς εις Ν έ α ν 3Α γ χ ί α λ ο ν, καί Παλαιόν 

Σπάρτην ένθα συνεπλήρωσεν την προ ετών υπό Αδαμάντιου γενομένην άνα- 

σκαφήν του ναού τοΰ άγ. Νίκωνος. 

Έν Νέα Ά γ χ ι ά λ φ άπεκάλυψε παρά τήν Αγοράν άξιόλογον κτήριον 
αστικής αρχιτεκτονικής, ήτοι παλαιοχριστιανικόν Μέγαρον, άποτελοΰμενον έκ πλα¬ 

κόστρωτου προθάλαμου, είς δν ή είσοδος γίνεται διά τριβήλου, μεγάλου θαλάμου, 

εκατέρωθεν τοΰ οποίου υπάρχουν άνά δυο συμμετρικά τετράγωνα δωμάτια καί 

δύο άλλα δωμάτια δεξιά καί αριστερά τοΰ προθάλαμου, έξ ών τό εν έχρησίμευεν 

ώς εστία. Κλιμακοστάσιον παρά τό τρίβηλον δεικνύει δτι τό κτήριον ήτο διώρο¬ 

φον. Άνευρεθέντα τμήματα μωσαϊκού δαπέδου, όρθομαρμαρώσειος καί πολλών 

μαρμάρινων αναγλύφων υπερθύρων ώς καί θωρακίων καί κιονίσκων διλόβων πα¬ 

ραθύρων μαρτυροΰσι περί τής π/.ουσίας διακοσμήσεως τοΰ παλαιοχριστιανικού 

τούτου μεγάρου, τό όποιον, ώς προς τον τύπον καί τον διάκοσμον, συνεχίζει τήν 
παράδοσιν των ελληνιστικών οικιών, γνωστών έκ τών άνασκαφών τής Πριήνης κ. 

ά. Όμοιου τύπου χριστιανική οικία, ελλιπέστερο ν διασιοθεΐσα, εύρέθη τελευταίως 

έν Μεγάροις. 

Παραλλήλως προς τήν ανωτέρω ά να σκαφήν ήρευνήθη εθνικόν νεκρό- 

τ α φ ε ΐ ο ν παρά τήν Άκρόπολιν, ένθα έγίνοντο ταφαί από τοΰ τέλους τοΰ 2ου αί- 

ώνος μέχρι τοΰ 4ου μ. X. αί. Οί άνευρεθέντες τάφοι εΐνε κ α λ υ β ο ε ι δ ε ΐ ς, ορ¬ 

θογώνιοι, κτιστοί, άνευρέθησαν δέ καί λ ί θ ι λ- ο ι σαρκοφάγοι. Τά έκ 

τών τάφων ευρήματα εΐνε τά συνήθη είς ρωμαϊκούς τάφους, ήτοι ύάλινα καί πή¬ 

λινα αγγεία και λύχνοι. Όμοίως εύρέθησαν τρεις λόγχαι, στλεγγίδες καί τέσσαρες 

επιτύμβιοι έπιγραφαί. 
Έν Π α λ α ι α Σπάρττχ) όκ. Σωτηρίου άνέσκαψεν έξω τοΰ Νάρθη- 

κος τοΰ ναοί» τοΰ άγ. Νίκωνος καί τον προς Δυσμάς έκτεινόμενον χώρον, ένθα τό 

άτελώς γνωστόν βυζαντινόν σταυροειδές κτίσμα, τό μέχρι τοΰδε θεωρούμενον ώς 

βαπ ειστήριον καί το συγκρότημα τών πρόπυλων, καί προσκτισμάτων τοΰ ναοϋ. Έκ 

τής μελέτης τοΰ ναού, τοΰ σταυροειδούς κτίσματος έξωθεν τού νάρθηκος καί τών 
νέων ευρημάτων συνάγει δτι ό μέν ναός είναι άξιόλογωτάτη Βυζαντινή Βασι?πκή τού 

10ου αίώνος, τό δέ παρά τόν νάρθηκα σταυροειδές κτίσμα τό μεταγενεστέρως άνε- 

γερθέν ναΰδριον τό περικλεΐσαν τόν τάφον τού οσίου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε. 

Είς τήν βορείαν πλευράν τοΰ ναϋδρίου εύρέθη ό τάφος τού όσιου ώς καί ή πρό 

τοΰ τάφου κυκλική μαρμάρινη μυροθήκη, περί ής αναφέρει ό βίος του. Τό ναύ- 

δριον τούτο συνεκοινώνει διά πυλώνων προς Α. μετά τής Βασιλικής, προς Ν. μετά 

εύρέος προπύλου, προς Δ. δέ μετά μεγάλου εμβόλου έν εΐδει πομπικής όδοΰ, έκα- 
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τέρωθεν τής οποίας άνευρέθησαν προσκτίσματα. Πάντα ταϋτα άνηγέρθησαν, ώς 

συνάγεται έξ εύρεθέντων άναγλύφων, ολίγον μετά την ϊδρυσιν χοΰ Μαυσωλείου 
τού *Αγ. Νίκωνος και είνε μάρτυρες τής μεγάλης φήμης καί λατρείας, ής άπήλαυε 
τό προσκύνημα τούτο τής μεσαιωνικής Λακεδαιμόνιας. 

Βυζαντινόν Μουοεΐον. 

Εις ιό Βυζαντινόν Μουσεΐον είσήχθησαν κατά τό έτος 1981) τά έζής αντι¬ 

κείμενα προερχόμενα έξ αγοράς καί μεταφοράς έκ Βυζαντινών μνημείων καί τού 
αρχαιολογικού Μ ου σε ίου. 

1) Ε ί κ ώ ν τού Χριστού καί των αποστόλων εις συν- 

θεσιν γνωστήν υπό τό όνομα «Έγώ είμι ή "Αμπελος», άρίστης Κρητικής τεχνο¬ 

τροπίας, άνευ υπογραφής. 2) Ε ί κ ώ ν 2 τ α υ ρ ώ σ ε ω ς φές>ουσα τήν υπογρα¬ 

φήν «Χειρ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Νομικού 8 Ά π ρ ι λ ί ο ν ,αχν'», παρι- 

στώσα τον έλκόμενον Χριστόν εις τήν θέοιν τού Ίωάννου. 8) Ε ί κ ώ ν ΓΑ γ. Θ έ- 

κ λ η ς φερουοα τήν υπογραφήν «χ ε ί ρ Έ μ μ α ν ο υ ή λ Ί ε ρ έ ω ς τού 

Τ ζ ά ν υ ε», άνευ χρονολογίας. 4) Ε ί κ ώ ν Κ ο ι μ ή σ ε ω ς φέρανσα τήν ντιο 
γραφήν «,α ψ ι γ' Ί ω ά ν ν ο υ Μ ό σ κ ο υ π ο ί η μ α». Γ») Ε ί κ ώ ν ά γ ί ο υ 

Ν ι κ ο λ ά ο υ με διάτρητον ξυλόγλυπτον πλαίσιον. 6) Ε I κ ώ ν Θεατό κ ο υ 

τύπου «Ρόδον τό άμάραντον». Τ) Ε ί κ ώ ν τ ώ ν Τ ρ ι ώ ν Ί ε ρ α ρ χ ώ ν μειά 

των συμβόλων αυτών τού έτους 1809. 8) Μ ι κ ρ ό ν δ ί π τ υ χ ο ν των Τριών 
Ιεραρχών, άρίστης Κρητικής τέχνης. 9) Μικρά τ ο ξ ω τ ή ε ί κ ώ ν τού 

Ρ] ύ αγγελισμ ο ύ, ελαφρώς ανάγλυφος. 10) Ζεύγος χρυσοκεν- 

τ η τ (ο ν έ π ι μ α ν ί κ ω ν έπί ερυθρού ατλαζιού μέ τήν συνήθη επιγραφήν. 

*Αί χείρές σου έποίησάν με κλπ.». 

Διά του ' Υπουργείου Παιδείας είσήχ&ησαν. 

1) Τ ε μ ά χ ι ο ν έπιπεδγλύφου γείσου, κοσμούμενου υπό δύο 
αντιμέτωπων ανθρωπόμορφων πτηνών, προερχόμενον έκ Χριστιανού Τριφυλίας 
καί κάτατεθέν υπό τού καθηγητοΰ κ. Α. Όρλάνδου. 

2) Παλαιοχριστιανικός λ ύ χν ο ς επιμήκης, προερχόμενος έκ 
Συρίας. 

3) X α λ κ ο ύ ν έλασμα μέ παραστάσεις άντιμετώπων ζώων, μεταφερ- ' 

θέν έκ τού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 

Έργασίαι άναστηλώσειος Βυζαντινών Μνημείων κατά τό 1939. 

Ή υπό τήν διεύθ'υνσιν τού καθηγητοΰ κ. Α. Όρλάνδου υπηρεσία άναστη- 

λώσεως αρχαίων καί ιστορικών μνημείων έξετέλεσε τφ 1939 ιάς ακολούθους εργα¬ 

σίας επί Βυζαντινών μνημείων. 

1) Τήν άναστήλωσιν τού ήρειπωμένου μεγάλου ναού Χριστιανού Τρι- 

φυλίας. Τό σπουδαΐον τούτο μνημεΐον τού 10ου ή 11ου αΐώνος είναι τύπου οκτα¬ 

γωνικού, εμφανίζει δέ στοιχεία άρχαίζοντα, τούτου δ* ένεκα είναι πιθανώς άρ- 

χαιότερον τών άλλων γνωστών οκταγωνικού τύπου εκκλησιών. Τού μνημείου άνε- 

στηλώθη ; ολόκληρος ή μεσημβρι νή πλευρά, επί τή βάσει φωτογραφιών τού μακα7 
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ρίτου Λαμπάκη, έφ’ οδ έσφζετο είσέτι εις ικανόν ύψος. Άνεκτίσθησαν επίσης οί 

εσωτερικοί πεσσοί ώς καί οί κυλινδρικοί θολοί καί αί ασπίδες τού νοτίου κλιτούς 

καί τού γυναικωνίτου έπί τή βάσει σωζομένων αντιστοίχων μερών τού βορείου καί 

τέλος έστερεώθησαν αί κόγχαι τού ιερού, ών τά ωραία μετά μαρμάρινων γλυπτών 
καί διαχωριστικών κιονίσκων παράθυρα έξεφράχθησαν άνακτησαντα τήν αρχικήν 

των ώραίαν όψιν. Τήν εργασίαν ταύτην έπεστάτησε μετά πολλής ευσυνειδησίας ό 

άρχιτέκτων τής άναστηλιοσεως κ. Ευστάθιος Στίκας. 

2) Στερέωσιν τού καθολικού τής Μονής Όσιου Δ ο υ κ α Φω- 

κίδος 
Ενταύθα άνακατεσκευάσθη τό πρόπυλον τού γυναικωνίτου, ουτινος από 

ετών οί κίονες έκλινον έπικινδύνως. Έγένετο επίσης τό αρμολόγημα των έςωτερι- 

κών επιφανειών άμφοτέρων τώ ναών καί έστερεώθη τό ψηφιδωτόν τής Πλατυτέ¬ 

ρας καί τής Πεντηκοστής διά τής ειδικής μουσειωτρίας δεσποινίδος “Ελλης Βοΐλα. 

3) Έν Σ υ κ α μ ί ν ω Ώρωπού έστερέωσε τον ύπο των σεισμών διαταρα- 

χθέντα ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτοκου. 

4) Έν Σ π έ τ σ α ι ς έστερέωσε τον ναόν τής Άγ. Τριάδος. 

5) Έν Σ ε ρ ί ψ ω έπεσκεύασε τον ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 

6) Έν τη παρά το Άγρίνιον Μονή Μυρτιά ς, ένθα έμόνασεν Ίωαν- 

νούλιος ό Αίτωλός, έκαμε πλήρη στερέωσιν τού καθολικού ιός καί καθαρισμόν 

τών εσωτερικών τοιχογραφιών δια τού καλλιτέχνου Β. Ρακσεβσκυ. 

7) Έν τή ν η σΐ δ ι Η ω α ν ν ί ν ω ν έστερέιοσε τον ναόν τής Μονής τών 

Φιλανθριοπινών, ώς καί τήν οικίαν, εν ή εφονεύθη ό Αλή-Πασσάς. 

8) Έν Μ ο λ υ β δ ο σ κ ε π ά σ τ ω τής Β. Ηπείρου (παρά τά Έλλην ο αλ¬ 

βανικά σύνορα) έστερέωσε τον βυζαντινόν ναόν τών Αγ. Αποστολών, 

9) Έν ’Ά ρ τ η έκαμεν άνακεράμωσιν τών τρούλλων τής Παρηγορητίσσης 

καί τέλος 

10) Έστερέωσε ιό ΒΔ. τμήμα τού μεσαιωνικού Φρουρίου τής Μ υ τ ι λήνης 

ώς καί τήν νοτίαν αυτού πύλην. 

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Ό "Εφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Α. Ξυγγόπουλος μετέβη κατά τό 

παρελθόν θέρος εις Κρήτην διά τήν πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Μ. 

Γεωργιάδου ϊδρυσιν έκεΐ Μουσείου μεσαιωνικής Κρητικής τέχνης, εις τό οποίον θα 

περισυλλεγώσι τά εις τούς ναούς τής υπαίθρου καί τά Μοναστήρια πολύτιμα έργα 

τέχνης. Προς τον σκοπόν τούτον περιήλθεν ολόκληρον σχεδόν τον Νομον Ηρα¬ 

κλείου μελετήσας μέγαν αριθμόν ναΐσκων περικλειόντων πολυτίμους τοιχογραφίας 

καί φορητάς είκύνας καί συλλέξας πολύτιμον υλικόν, τό όποιον θά συμπλήρωσή 

διά προσεχών έπισκέψειον καί εις τούς άλλους Νομούς τής Κρήτης. Η καλλιτε¬ 

χνική καί αρχαιολογική σπουδαιότης τών ήδη μελετηθέντων, σχεδόν εντελώς αγνώ¬ 

στων μνημείων τούτων, είναι μεγίστη, πολλά δέ προβλήματα τής ιστορίας της Βυ¬ 

ζαντινής ζωγραφικής είναι δυνατόν διά τής έζετάσεως αυτών νά διαφωτιοθώσι. 
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Τά ύπβ την έποπτείαν τη; ’Ακαδημείας Αρχεία. 

Α Τό Λ εξικογραφικόν. 

Κατά τό 1939 συνεχίσθη ή άποδελτίωσίς διαφόρων χειρογράφων και εντόπιον 
και έξετυπώθη ό δεύτερος τόμος τοΰ Ιστορικού λεξικού τής νέας Ελληνικής γλώσ- 

σης περιέχων τάς από τού ΑΝ —ΑΙΙ λέξεις, ήρχισε δέ ή τύπωσις τού τρίτου μέλ¬ 

λοντος νά περιλάβη τό υπόλοιπον μέρος τού Α καί ολόκληρον τό Β. 

Όμοίως ήρχισεν ή τύπωσις τού Λεξικογραφικοΰ Δελτίου, τό όποιον θά περι- 

λαμβάνη λεξικογραφικάς πραγματείας των συντακτών τού Λεξικού. 

Β,% Τό Μεσαιωνικόν. 

Οί συντακται τού Μεσαιωνικού Αρχείου συνέχισαν τήν άποδελτίωσιν κειμέ¬ 

νων τής Τουρκοκρατίας εις αυτοτελείς" τόμους έκδεδομένων είτε καί εγγράφων 

της αυτής περιόδου έν διαψόροι-ς περιοδικοΐς έκδεδομένων, άποβλέποντες κυρίως 
εις ίστορικάς καί γλωσσικός πληροφορίας. 

Τοΰ Αρχείου τούτου, τό όποιον ήρχισεν έκδίδον ίδιον περιοδικόν υπό τον τί¬ 

τλον Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού 5Αρχείου, διευθυντής, λήγοντος τοΰ 1939, έξελέγη 

υπό τής Συγκλήτου τής Άκαδημείας Αθηνών ό κ. Εμμανουήλ Κριαράς, συντά¬ 
κτης αυτού. 

Γ'. Τό Άρχεΐον Ιστορίας τον *Ελληνικόν Δίκαιον. 

'Η υπηρεσία τοΰ Αρχείου "Ιστορίας τον Ελληνικού Δικαίου κατά τό 1939 

συνέχισε τήν άποδελτίωσιν διαφόρων κειμένων παρεχόντων πληροφορίας διά τό δί¬ 

καιον κατά τήν Βυζαντινήν καί τήν μετά τήν άλωσιν περίοδον, έπεξειργάσθη δέ 
καί τό συλλεγέν μέχρι τοΰδε υλικόν. 

Ούτως έκ των τόμων 98 καί 91 τής Ελληνικής Πατρολογίας του Μί&η& άπε- 

δελτιώθησαν έργα δέκα καί τριών μεσαιωνικών συγγραφέων, έν οίς Γερμανού 

πατριάρχου Κων]πόλεως, Γρηγορίου επισκόπου Άγριγεντίνου, Πανταλέοντος δια¬ 

κόνου τής εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Ταρασίου πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, Μαξίμου τού όμολογητοΰ κτλ. 

Διά τήν επεξεργασίαν τού ύπάρχοντος υλικού έχρειάσθη νά γίνη άναπροσαρ- 

μογη του παλαιοτέρου συστήματος προς νέον σύστημα «λεξιλογίου κατ’ αλφαβητι¬ 
κήν σειράν». 

Δ . Τό Α.αογραφικόν Άρχεΐον. 

Κατά τό έτος 1939 τό Λαογραφικόν Άρχεϊον έπλουτίσθη διά τής εισαγωγής 

95 χειρογράφων, ών ό αριθμός των σελίδων ανέρχεται εις 14.652. Έκ των χει¬ 

ρογράφων τούτων 8 προέρχονται έξ άποστολών τού προσωπικού, 4 έκ διαγωνι¬ 

σμού προκηρυχθέντος υπό τής Άκαδημείας * Αθηνών, 45 έκ μαθητικών συλλογών, 

20 ες αγορών, 11 έκ δωρεών καί 2 έξ άποόελτιώσεως χειρογράφων τού Λεξικού, 
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Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα άπεδελτιώθησαν έν ολω 14 χειρόγραφα καί 34 

δημοσιευμέναι συλλογαί, ταξινομηθείσης τής περιεχομένης έν αύτοις λαογραφικής 

ύλης, έξηκολούθησε δέ καί ή Επιστημονική κατάταξις καί επεξεργασία τής άπο- 

θησαυρισθείσης έν τφ Άρχείω ύλης συνταχθέντων καί ερωτηματολογίων προς διευ- 

κόλυνσιν των συλλογέων. Προς τοΰτοις έγένετο αρχή τής έκδόσεως Έπετηρίδος 

τού Λαογραφικού Αρχείου καί ήγοράσθη τό άπαιτούμενον διά τάς φωνοληψίας 

μηχάνημα προς συλλογήν καί καταγραφήν των δημωδών μελφδιών. 

Ή πλήρωσις των εν τοΐς Πανεστιστημίοις Ά&ηνών και Θεσσαλονίκης τακτικών 

εδρών. 

Ή ένεκα τού θανάτου τού μακαρίτου Άδ. * Αδαμάντιου έν τφ Πανεπιστή¬ 

μιο) των 5Αθηνών κενωθεΐσα έδρα τής Βυζαντινής αρχαιολογίας συνεπληρώθη, 

έκλεγέντος ώς τακτικού βι’ αυτήν καθηγητού τοΰ ήμετέρου Συμβούλου κ. Ανα¬ 

στασίου Όρλάνδου. 

Έπ’Ί'σης ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης έξέ/,ε- 

ξεν ώς τακτικόν καθηγητήν διά τήν έδραν τής Βυζαντινής αρχαιολογίας τον ήμέ- 

τερον όμοίως Σύμβουλον κ. Άνδρέαν Ξυγγόπουλλον, ούτινος έπίκειται ό διορισμός. 

Άλλα καί άλλων εταίρων ημών έχομεν τήν εύχαρίστησιν νά άναγγείλωμεν 
τον διορισμόν. 

Ούτως, άποχωρήσαντος έκ τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένεκα ορίου ηλικίας, 

τοΰ καθηγητού κ. Άμάντου, εις τήν τακτικήν έδραν τής Βυζαντινής ιστορίας έξε¬ 

λέγη ό κ. Διονύσιος Ζακυθηνός, εις τήν τής γενικής ιστορίας των μέσων καί νεό¬ 

τερων χρόνων, μετά τήν άποχώρησιν τού καθηγητού κ. Μιχ. Βολονάκι, διωρίσθη 

ό κ. Απόστολος Δασκαλάκις καί είς τήν τής ιστορίας τής νεωτέρας "Ελλάδος ό 
τέως έκτακτος καθηγητής κ. Ν. Βλάχος. 

Έν Θεσσαλονίκη έξελέγησαν ώς τακτικοί καθηγηταί είς τήν έδραν τής με¬ 

σαιωνικής Ελληνικής ό κ. Άντ. Σιγάλας, είς δέ τήν τής ιστορίας των μέσων καί 
νεωτέρων χρόνων ό κ. Μιχ. Λάσπαρις, άμψότεροι τέως έκακτοι καθηγηταί. 

Τέλος ό μέν κ, I. Σταματάκος έξελέγη ώς τακτικός καθηγητής τής αρχαίας 
"Ελληνικής φιλολογίας, ώς τακτικός δ’ επ’ ίσης καθηγητής τής γλωσσολογίας ό κ. 

Βασίλειος Φάβης. 

'Η εγνωσμένη επιστημονική ίκανότης των έκλεγέντων επιστημόνων έγγυάται 
περί τής πλήρους αυτών εύδοκιμήσεως είς τό νέον των υψηλόν στάδιο ν. 

Τά Γενικά "Άρχεια τον Κράτους, 

Καί κατά τό 1939 συνεχίσθη ή προσπάθεια διά τήν άναδιοργάνωσιν τής υπη¬ 

ρεσίας ταύτης καί διά τον πλουτισμόν των ιστορικών συλλογών εγγράφων καί χει¬ 

ρογράφων αυτής. Ή κυβερνητική μέριμνα διά τά Γενικά Αρχεία έξεδηλώθη κατά 
τον αυτόν χρόνον διά τής δημοσιεύσεως τού νόμου 2027)1939 ♦ Περί άναδιοργανώ- 

σεως τής υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων τού Κράτους», διά τοΰ οποίου αυξάνε¬ 

ται τό προσωπικόν ταξινομήσεως καί λαμβάνεται μέριμνα α) περί ίδρύσεως τοπι¬ 

κών ιστορικών άρχείων είς έπαρχιακάς πόλεις προς περισυλλογήν καί διάσωσιν 
των κατά τόπους πολυτίμων ιστορικών εγγράφων, β) περί έγκαταστάσεως τής 

υπηρεσίας είς ιδιόκτητον κατάλληλον κτήριο ν, γ) περί, συγκεντρώσεως είς άσφα- 
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λ εις άποθήκας τού κέντρου δλοη· των συλλογών επαρχιακών Ιδρυμάτων η μονά- 

στηρίων. εάν ή ψύλαξις αυτών είναι πλημμελής, και περί άλλων ελλείψεων τής 

υπηρεσίας, παρέχεται δε νέα προθεσμία εις τούς ίδιώτας κατόχους ιστορικών 

χειρογράφων καί εγγράφων, όπως δηλώσωσι ταΰτα εις τε τό ΎπουργεΤον Παι¬ 

δείας καί εις χά Γενικά Αρχεία τού Κράτους. 

Κατά τό 1989 είσήχθησαν εις τά Γενικά Αρχεία, έξ αγορών τού δημοσίου ή 

έκ δωρεάς, διάφορα μεμονωμένα έγγραφα ή καί μικραί σύλλογοί ιστορικών εγγρά¬ 

φων προς δέ καί τά έξης δημόσια Αρχεία. 

1) Τό Οικονομικόν άρχεΐον τής * Υπάτης Αρμοστείας Σμύρνης έκ τού Ύπουργ. 

Οικονομικών. 

2) Το Άρχειον τού Β. Ναυστάθμου άποτελούμενον έξ 145 πρωτοκόλλων καί 

βιβλίων των ετών 1836—1895 καί έξ 172 φακέλλων εγγράφων των ετών 1835— 

1870. 

3) Φάκελοι περιέχοντες έγγραφα σχετικά μέ τήν απονομήν συντάξεως εις 

τούς άγωνιστάς έκ τής Γεν. Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού. 

Συντελεσθείσης πλήρως τής ταξινομήσεως τού αρχείου των χρόνων τής Έπα- 

ναστάσεως (1821—1827) ήρξατο ήδη ή ταξινόμησις τού Καποδιστριακού Αρχείου, 

κατά χρονολογικήν σειράν καί κατά υπηρεσιακούς κλάδους. 

Διά τά Αρχειοφυλακεία καί τά ιστορικά αρχεία των επαρχιών κατεβληθησαν 

ιδιαίτεραι φροντίδες καί έπεδιώχθη ή άνάπτυξις αυτών από πάσης έπόψεως. Πρόζ 

τούτο ό Διευθυντής των Γενικών Αρχείων κ. Δ. Ζακυθηνός μετεβη και έπεθεω- 

ρησε τό Άρχειοφυλακεϊον Σάμου διευθετήσας μετά των άλλων αρμοδίων καί τό 

ζήτημα τής στεγάσεα,ς αυτού, έπεσκέφθη τήν Δημητσάναν καί έμελετησε τον τρό¬ 

πον τής περισυλλογής των ιστορικών εγγράφουν της πόλεως ταΰτης, εισηγηθη. δέ 

εις τήν Επιτροπήν των Γενικών "Αρχείων τού Κράτους τήν ιδρυσιν τοπικών αρ¬ 

χείων έν Χίφ (έν τή Βιβλιοθήκη «Κοραης») καί Σπάρτη. Σχετικαι προτάσεις υπε- 

βλήθησαν ήδη εις τό ΎπσυργεΐοΛ' Θρησκευμάτων καί Έθ ν. Παιδείας- 

Τά Γενικά "Αρχεΐίχ, κατόπιν συνεννοήσεος μετά τού Σ. * Υπουργείου Δικαιοσύ¬ 

νης, έπέτυχον τήν είς δημόσια "Αρχεία ή Βιβλιοθηκας καταθεσιν των φυλαττομε- 

νων είς τά συμβολαιογραφεία κωδίκων καί ιστορικών έγγραφων εν Σπετσαις, εν 

Χίφ (τής κοινότητος Βολισσοϋ), έν Σκιάθφ, έν Σκοπέλφ. έξησφάλισαν δέ τήν συν- 

τήρησιν των πολυτίμων Τουρκικών αρχείων τοΟ Ιεροδικείου Κρήτης καί τού Ιερο¬ 

δικείου καί κτηματολογίου Καστοριάς. 
Οί μελετηταί τού αναγνωστηρίου των Γεν. "Αρχείων άνήλθον κατά τό 1930 

είς 580 περίπου, από ημέρας δέ είς ημέραν βαίνει αΰξάνουσα ή σπουδή τής πατρίου 

ιστορίας έν ιφ επιστημονική) τοΰτω ίδρύματι. 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1939 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Και πατά τό διαρρεύσαν έτος βαρύν έπέπρωτο νά πληρώση ή ήμε- 

τέρα Εταιρεία φόρον είς τον Χάροονα, δστις έκ τού μέσου ημών άπήγα- 

γεν εΐ.ς τήν αιωνιότητα εκλεκτούς και πολυτίμους εταίρους. 

Έν πρώτοις έν τη Ουγγρική πόλει 8ζο§'€ά έξεμέτρησε τό ζην ό επί¬ 

τιμος ημών εταίρος, συνταγματάρχης Φρειδερίκος Μουράτυ, δστις ου 

μόνον λίαν ηύδοκίμει περί τά στρατιωτικά, αλλά και λίαν οίκείω; είχε 
προς τά ιστορικά σπουδάσματα, ιδιαιτέρως ενδιαφερόμενος διά τήν Βυ¬ 

ζαντινήν ιστορίαν καί τάς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους σχέσεις Ούγ¬ 

γρων καί Βυζαντινών. Των ερευνών αυτού απαύγασμα είναι δυο μελέτα*, 

του έν τή ήμετέρα Έπιτηρίδι δηιιοσιευθεΐσαι υπό τούς τίτλους «ό Ού- 

νυά,δης καί ή υπό Μωάμεθ τού Β/ τού πορθητού πολιορκία τού Βελι¬ 

γραδιού τφ 1456» καί «Μανουήλ ό Κομνηνός καί αί σχέσεις αυτού προς 
Βελαν τον ΓΥ καί τούς προκατόχους του». Είς ταύτας δέον νά προστεθή 

καί τρίτον έργον αυτού τίτλον φέρον «εν χειρόγραφον τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως» καί περιγράφον κατά τρόπον λίαν επαγωγόν, δεικνύοντα 

γνώσιν γεγονότοιν καί πραγμάτων, σκηνάς έκ τής εποχής Κωνσταντίνου 

τού Παλαιολόγου καί Τωάννου Ούνυάδου. Πεπροικισμένος δ’ 6 αοίδιμος 
καί διά καλλιτεχνικού ταλάντου καί θέλων νά καταστήση είς εύρύτερον 

κοινόν γνωστάς σκηνάς έκ τού Βυζαντινού βίου, παρασκεύαζε κινηματο¬ 

γραφικόν εργον υπό τον τίτλον «Θεοδώρα», έν ορ θά άπεικονίζετο ή επί 
τής έποχής τού Ιουστινιανού αύλική καί κοινωνική ζωή. Δυστυχώς ό 

έπισυμβάς θάνατος ήμπόδισε τήν παράστασιν τού άξιολόγου έργου. Α¬ 

νέκδοτον επ’ ίσης έμεινε καί τό δράμα του «ή τελευταία ώρα τού λόρ¬ 

δου Βύρωνος». 

Μετά έσχομεν τό δυστύχημα νά χάσωμεν τον ’Αριστοτέλη Ζάχον. 

Ό αοίδιμος ήτο έκ των ολίγων Ελλήνων, οιτινες ού μόνον κατενόησαν 

έν ολη αυτού τή έκτάσεί τό πνεύμα τής Βυζαντινής τέχνης, καί κατ’ 

έξοχήν τής αρχιτεκτονικής, αλλά καί έψήρμοσαν αυτό είς διάιρορα μνη¬ 

μεία. Καί αί τεχνικαί δέ μελέται αυτού ώς λ. χ. «3.11:01*0 \νο1ιηιιπ£·0η αιιί 

^τίοοίιίδοΐιοπ Βοάοπ» ή δημοσιευθεΐσα έν τφ 7/. τόμφ> τού περιοδικού 
Μ ο Π3.15 Ιιείί. ε £ηγ Β^ιιίτιιη^ί: καί «μεσαιωνικά μνημεία τής Γορτυνίας» ή 

έν τφ Η'. τόμφ τού Αρχαιολογικού δελτίου δημοσιευθεΐσα είναι ύποδειγ- 
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ματικαί, δεικνύουσαι τον ά'νδρα, οοτις ήτο κάτοχος των μυστικών τής Βυ¬ 

ζαντινής αρχιτεκτονικής. Ό θάνατος αυτού ημάς μέν έστέρησε πολυτί¬ 

μου συνεργάτου, την δέ Βυζαντινήν τέχνην εμπνευσμένου και ενθουσιώ¬ 

δους θεράποντος. 

Μετ’ άψάτου λύπης άπεχωρίσθημεν καί του παλαιού ήμών εταίρου 

ναυάρχου Ίωάννου Θεοφανίδου. Ό μεταστάς, π’ δλον δτι ώς στρατιώτης 
κατά τήν πολυκύμαντον τελευταίαν τριακονταετίαν ειχεν άλλα καθή¬ 

κοντα νά εκπλήρωσή, έν τοΰτοις εύρισκε καιρόν νά καταγίνεται καί, μέ 

τάς προσφιλείς του Ιστορικός μελετάς και νά έκδίδη έργα είτε εις την 
ναυτικήν Ιστορίαν αναφερόμενα, ώς λ. χ. είναι ή μελέτη αυτού «Ι¬ 

στορία τού Ελληνικού ναυτικού 1^013-1913*, ώς καί «ή πτώσις του Να- 

πολέοντος» είτε καί εις την τού αγώνας, ώς είναι τό Άρχεΐον τού Ινολο- 

κοτρώνη, ουτινος έξεδόθησαν ήδη τρεις τόμοι, έν οίς, πλήν τών πολυτί¬ 

μων τού αρχιστρατήγου έγγραφων, και άλλαι, ένδιαφόρουσαι ιστορικά! 

μελέται εχουσι δημοσιευθή. 

Ό Ιωάννης Θεοφανίδης άπεχό>ρησε τού κόσμου τούτου μέ άναπε- 

παυμένην τήν συνείδησιν ότι καί ώς στρατιώτης λαμπρώς έξεπλήρωσε τό 
προς τήν πατρίδα καθήκον καί τήν επιστήμην εύδοκίμως έθεράπευαεν. 

Ότρηρός τής Θέμιδος θεράπων, πασίγνωστος εις τον νομικόν κό¬ 

σμον διά τε τήν διοικητικήν αυτού ικανότητα καί τήν βαθεΐαν γνώσιν 

τών νομικών ζητημάτων, ήν πιστοποιούσι τά εξαίρετα νομικά αυτού συγ¬ 

γράμματα, ό είσαγγελεύς τού 'Άρείου Πάγου Λουκάς Γιδόπουλλος, ό μετ’ 

ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρακολουθών τάς έργασίας τής ήμετέρας 

Εταιρείας, έξεμέτρησε τό ζην κατά τό έτος τούτο, προς μεγάλην ήμών 
λύπην. 

Καί εις τήν φίλην χώραν τής Αίγυπτου έσχομεν τό ατύχημα νά χά- 

σιομεν τον άντεπιστέλλοντα ήμών έταΐρον, καί μέγαν τής Εταιρείας ευερ¬ 

γέτην, τον αείμνηστον Μιχαήλ Οίκιάδην, δστις, πιστός εις τάς παραδόσεις 

.τής Κωνσταντινουπολιτικής οίκογενείας του, μετ’ ιδιαιτέρας δ λ οο ς χαράς 

παρηκολοΰθει τήν πρόοδον τής Εταιρείας ήμών, ήν ηθικώς καί ύλικώς} 

έν τφ μέτρα> τών δυνάμεων του, εβοήθει. 
Κατά τό 1939 επ’ ϊσης άπασπάσθη τής συγγένειας ήμών και ό αεί¬ 

μνηστος Άλφρέδος Τσακίρης, δστις επί αρκετά έτη καί σύμβουλος τής 

Εταιρείας διετέλεσεν ούκ ολίγον συντελέσας εις οικονομικήν αυτής έν- 

ίσχυσιν κατά τά πρώτα βήματά της. Ου μόνον δέ ζών ό μακαρίτης έδειξε 

τήν προς τήν Εταιρείαν ήμών αγάπην, αλλά καί άποθανών, έκ τών μι¬ 

κρών πόρων του, τής έκληροδότησε δραχμάς δύο χιλιάδας καί πεντακοσίάς* 

ΐνα δι’ αυτιών βραβευθή μελέτη πρωτότυπος πραγματευόμενη θέμα σχε¬ 

τικόν μέ τήν ιστορίαν τού Βυζαντίου καί κατά προτίμησιν τών χρόνων 

τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων, 
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Τέλος οί Κωνσταντίνος Βρυζάκης, Σωτήριος Καζακόπουλλος καί ή 

Ευγενία Οίκονομίδου, παλαιό τής Εταιρείας μέλη καί μετά ζήλου παρα¬ 

κολουθούν τα καί ΰποβοηθοΰντα τό έργον αυτής άπήλθον εις τήν αιω¬ 

νιότητα. 

Λυπούμενοι βαθύτατα επί τή άπωλείςι πάντων τών πολυτίμων ήμών 
εταίρων, άγήρω θά διατηρήσωμεν τήν άνάμνησιν αυτών. 

Μετά τό λυπηρόν αυτό προοίμιον, έχομεν τήν τιμήν ν’ άνακοινώσω- 

μεν ύμιν, κύριοι εταίροι, δτι ό αριθμός τών μέν τακτικών μελών τής 

Εταιρείας κατά τό 1939 ηύξήθη κατά είκοσι καί οκτώ, κατά δύο δέ τών 
άντεπιστελλόντων, έξελέγη δέ επίτιμος εταίρος διά τάς προς τήν επιστή¬ 

μην καί τήν εκκλησίαν υπηρεσίας του ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κύριος Χρύσανθος. 

Προς πραγματοποίησιν τού επιστημονικού σκοπού τής Εταιρείας 
κατά τό 1939, άφ’ ενός μέν έγένοντο τρεις ανακοινώσεις υπό τών εταί¬ 

ρων κ. Νικηφ. Μοσχοπούλλου, Άναστ. Όρλάνδου καί Φ. Κουκουλέ, ών αί 

περιλήψεις καταχωρίζονται ανωτέρω (σελ. 477, 478), άφ’ ετέρου δ’ έξε- 

δόθη 6 μετά χειρας τόμος, ύπερνικηθέντων πάντων τών κωλυμάτων, άτι- 

να προέπυψαν έκ τής έκρήξεως τού πολέμου. 

Τό έν Βερολίνφ Γερμανικόν Αρχαιολογικόν Τνστιτούτον, έορτάζον 
τήν εκατονταετηρίδα από τής ίδρύσεώς του, προσεκάλεσε καί τήν ήμε- 

τέραν Εταιρείαν, ίνα αύτη μετάσχη τού επί τή ευκαιρία ταύτη κατ’ Αύ¬ 

γουστον συγκροτηθέντος ΣΤ'. διεθνούς συνεδρίου τής Αρχαιολογίας. Ή 

Εταιρεία ήμών, προφρόνως άποδεχθείσα τήν πρόσκλησιν, ώρισεν ώς αντι¬ 

πρόσωπόν της τον έν Βαϊμάρη διαμένοντα επίτιμον έταΐρόν της Δρα κ. 

Ετίοΐι ΜογΧοπ, δστις προθύμως άπεδεχθείς τήν Αντιπροσωπείαν, εκωλύ- 

θη, δυστυχώς, κατά τήν τελευταίαν στιγμήν νά διαβίβαση αύτοπροσώπο)ς 

τά συγχαρητήρια καί τάς εύχάς τής Εταιρείας, άτε σοβαρώς Ασθενήσας. 

Ή Εταιρεία ήμών προσεκλήθη επ’ ίσης νά μετάσχη δι’ Αντιπροσώ¬ 

πων της τού κατ’ Όκτώβριον μέλλοντος νά συνέλθη έν Άλγερίφ ΣΤ'· 

διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου, άλλα καί ή συμμετοχή αύτη έμα- 

ταιώθη, κηρυχθέντος έν τφ μεταξύ τού πολέμου μεταξύ Γερμανίας καί 
τών Δυτικών Δυνάμεων. 

Εις τήν ήμετέραν βιβλιοθήκην κατά τό διαρρεΰσαν έτος κατετέθη- 

σαν τά τε προς βιβλιοκρισίαν άποσταλέντα βιβλία ώς καί ολίγα υπό εταί¬ 

ρων καί τής Άκαδημείας Αθηνών δωρηθέντα. 

Καί επειδή περί βιβλιοθήκης ό λόγος, λέγομεν δτι, συμπληρωθείσης 

τής ταξινομήσεως προς δέ καί περατωθέντος τού καταλόγου τών βιβλίων 

τής βιβλιοθήκης τού αοιδίμου Βασιλείου Μυστακίδου, ήτις έπλουτίσθη 
δΓ ολίγων έτι βιβλίων άποσταλέντων έν τφ μεταξύ υπό τού υιού του 

Αθανασίου, παρεδόθη αύτη εις τήν χρήσιν τών λογιών, ών ούκ ολίγοι 

έ^ρησιμοποίησαν δι’ επιστημονικούς σκοπούς τούς τε καταλόγους καί τά 
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βιβλία αυτής. Επειδή ό? ό μακαρίτης Μυστακιδη; κατέλιπε και σημαντι¬ 

κόν αριθμόν χειρογράφων πληρών καίσημεαυσεων άξίιον λόγου, διά τούτο 

σκόπιμον έκρίθη. ίνα και ταϋτα καταταχθώσιν επί τφ σκοπώ τής χρησι- 

μοποιήσειος αυτών. Ύποβλη θ' εντός λοιπόν εις τον κόπον τής κατατάξεως 
του ήμετέρου Προέδρου κ. Κ. Δυοβουνιώτου, κατετάχύ ησαν εντός πεντα- 

κοσίων φακέλλων τά εν χειρογράψοις ταϋτα κατάλοιπα, ών καί συνεκρο- 

τήθη πλήρης κατάλογος κατά τό ήμισυ ήδη δημοσιευτείς εν τώ μετά χει¬ 

ρ ας τόμφ τής Επετηρίδας. 

Κατά το 1939 συνεχιστή ή ανταλλαγή τής ήμετέρας Έπετηρίδος με¬ 

τά των ημεδαπών καί αλλοδαπών περιοδικών καί μόνον μέ τά δημοσι¬ 

εύματα τής ’Λκαδημείας τής ΙΙετρουπόλεως δεν κατέστη δυνατόν νά 

πραγματοποίησή αΰτη. 

Έπ’ϊσης έστάλησαν δωρεάν σώματα τής Έπετηρίδος προς συμπλή- 

ρωσιν τής σειράς εις ιδρύματα εις ά άρχήθεν είχον παραχωρητή δωρεάν 

οι προηγούμενοι τόμοι. 
Τό Δ. δμως Συμβούλων, λυπούμενον, δεν έκρινε σκόπιμον ν’ άπο-: 

στέλλη δωρεάν σειράς ζητουμένας υπό βιβλιοθηκών τοϋ Εσωτερικού και 

τού Εξωτερικού. 

Ή Εταιρεία ήμουν γνωρίζουσα τής σημασίαν, ήν διά την μεσοχρόνων 

ημών ιστορίαν καί τέχνην έχει ή Λακεδαιμονική κωμόπολις τού Γερακίου 
ένδιεφέρθη ιδιαιτέρους διά την διευκόλυνσιν τής συγκοινωνίας αυτής μετά 

τής Σπάρτης. 

Προς τούτο άπηυθύνθη επανειλημμένους προς τό Σον επί τής Συγ¬ 

κοινωνίας Ύπουργείον παρακαλούσα, ινα τούτο φροντίση όπως συμπλη- 

ρωθή ή κατασκευή τής κατά την θέσιν ΙΙόρος γέφυρας, ήτις πρόκειται 
νά συντόμ ευση κατά δίουρον την μετά τής Σπάρτης επικοινωνίαν τής πω- 

μοπόλεως. Ευτυχώς αί άπαντήσεις τού Υπουργείου υπήρξαν ένθαρρυντι- 

καί, έλπίζομεν δθεν δτι εν λίαν πρόσεχε! μέλλοντι., οι έπισκεπτόμενοι τον 

Μυστράν θά δΰνανται άνέτους τά επισκέπτουνται και τό σπουδαίον τούτο 

μ ε σ α ιω νικό ν κέ ν τρ ο ν. 

Θέλοντες νά συμμετάσχωμεν, κατά δύναμιν, εις την υπέρ τού πρασί¬ 

νου άξιέπαινον προσπάθειαν τού Σ°* Υφυπουργείου Διοικήσεως ΙΙοουτευ- 

οΰσης, έφυτεύσαμεν παρά την παρά τούς πρόποδας τού 1 Υμηττού ίεράν μο¬ 

νήν τού αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου εκατόν όπωροφόρα δένδρα, είς 
ενδειξιν τής σημασίας ήν καί ήμεΐς άποδίδομεν εις την άνάπτυξιν τής 

δενδροφυτεΰσεως τής χώρας ημών. 

Συνεχίζοντες Ιεράν εθνικήν παράδοσιν, έτελέσαμεν καί εφέτος κατά 

την 29γΙν Μαΐου έν τή κατά την Φωκίδα ιερά μονή τού οσίου Λουκά το 
ετήσιον τής Εταιρείας μνημόσυνον υπέρ Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου 

καί τών μετ' αυτού συναγιονισαμένων καί πεσόντων. 
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Προς εφαρμογήν τού εκλαϊκευτικού τής Εταιρείας προγράμματος εγε- 

νοντο κατά τό διαρρεύσαν έτος αί εξής εκδρομαί: 1) εις όσιον Λουκάν 

τής Φο>κίδος, ένθα περί μέν τής ιστορίας τής μονής ώμίλησεν ό εταίρος 

κ. Ιωάννης Γιαννούτσος, περί δέ τής τέχνης καί τών τοιχογραφιών αυ¬ 

τής, ό Σύμβουλος κ. Άνδρέας Ξυγγόπουλλος 2) εις Κΰμην καί Σκύρον, 
τής Συμβούλου κυρίας Νίκης Πέρδικα διαλαβούσης περί τής ιστορίας 

καί τών μνημείων τής νήσου 3) εις την μονήν Πεντέλης, περί ής ώμίλησεν 

ό κ. Φ. Κουκούλες 4) εις Βραώνα, ένθα περί τής εκκλησίας τού αγίου 
Γεωργίου ώμίλησεν ό κ. Ά νδρ. Ξυγγόπουλλος καί 5) εις την μονήν Και- 

σαριανής, περί ής ώμίλησεν ό κ. Φ. Κουκούλες, δστις είπε τά δέοντα καί 

κατά την μετάβασιν τών εταίρων εις την μονήν τοϋ άγιου Ίωάννου τοϋ 

κυνηγού, τών Φιλοσόφων. 

Έπί τή ευκαιρία ταυ τη τό Δ. Συμβούλων καθήκον αυτού θεωρεί καί 

εντεύθεν θερμάς νά έκφραση ευχαριστίας πρός τε. τον ήγούμενον τής ίε- 

ράς μονής τού οσίου Λουκά Πανοσιολογιότατον κ. Προκόπιον ως καί 

πρός τον άγιον Καρυστίας κύριον Παντελεήμονα καί τον Πρόεδρον τής 
Κοινότητος Σκύρου κ. Μιχαήλ Στεφανίδην διά την πρόφρονα υποδοχήν, 

ήν έκαμεν εις τά έκδραμόντα μέλη τής Εταιρείας ήμών. 

Ής κατά τά προηγούμενα έτη οϋτω καί κατά τό λήςαν δεν παρημε- 

λήθησαν καί αί διαλέξεις, αίτινες θαυμαστόν δσον συντελοϋσιν εις την 
έκλαίκευσιν τον εις τό Βυζάντιον αναγόμενων γνώσεοιν. 

Ουτω διαλέξεις έκαμον οί εξής : 

1) ό κ. Φ. Κονκονλες περί τής ταφής παρά Βυζαντινοις. 

2) ό κ. Λ7. Κωναταντόπονλλος περί τής Βυζαντινής μουσικής από τού 

ΙΓλ αίώνος καί εντεύθεν (1300—1800) καί περί τοϋ παλαιού στι- 

χηραρίου καί τής νέας τεχνικής τών παπαδικών μελών. 

. 3) ή κυρία Ενφροοννη Λόντον—Δημητρακοπονλλον περί τής Βυζαν¬ 

τινής πριγκιπίσσης Θεοφανοϋς. 

4) ό κ. Παπαδόπονλλος περί τών Εβραίων έν τφ Βυζαντινφ κρα¬ 

τεί. 

4) ό κ. Κ. Παπαδ η μητριόν περί Χρύσανθού του έκ Μαδύτιον καί τής 

Βυζαντινής μουσικής. 

6) ό κ. Νικηφόρος Έλεότζονλλος περί τοϋ ιερού παλατιού καί τών 

τελευταίοη' εΰρημάτοιν τών άνασκαφών καί 
7) ή κυρία Άΰηνά Ταροονλη περί Βυζαντινών καί Σταυροφόρων καί 

Φραγκιό ν εις τον Μορέα καί 
8) ό κ. Νικ. Καλό γερό π ο νλ λος περί τών Βυζαντινών μνημείων τοϋ 

Σαρωνικοϋ καί ιδία τής Παλαιοχώρας Λίγίνης. 

Μία τών κυρίων φροντίδων τού Δ. Συμβουλίου ύπήρξεν, ό)ς είκός, ή 
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έξασφάλισις των οικονομικών τής Εταιρείας, τά όποια διεταράχθησαν 
ένεκα τού πολέμου. Ούτω, διά ιάς δυσχερείας των καιρών, ή μέν Πάγ- 

κειος επιτροπή ήλάττωσε κατά πεντακισχιλίας δραχμάς την έτησίαν πρός 
την Εταιρείαν συμβολήν της, κατά πεντακισχιλίας ό’ ομοίως δραχμάς 
καί ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. 

Κατόπιν των ελαττώσεων τούτων έντεΐνον το Δ. Συμβούλων τάς 

προσπάθειας του, έφρόντισεν ού μόνον, ινα κανονικώς είσπραχθώσιν αί 

σύνδρομα! των εταίρων, καί είσεπραξε τάς κανονικάς ετήσιας σύμβολάς 
των κυρίων Αντωνίου Μπενάκη, Τωάννου Άβραμίδου, Γεο>ργίου Ζαρίφη 

καί τών κυριών ’Αλεξάνδρας Χωρέμη ως καί την πεντακοσιόδραχμον τής 

κυρίας Ραλλούς Μελισσείδου, αλλά καί νέας δίορεάς προεκάλεσεν. Ούτως 
οί έκτελεσταί τής διαθήκης τού μεγάλου τής Εταιρείας ευεργέτου άοι“ 

δίμου Κωνσταντίνου Ρακτιβάν προσέφερον εις την Εταιρείαν δραχμάς 

πεντακισχιλίας, εξήκοντα δέ χιλιάδας δραχμών τό Σύν 'Υφυπουργεΐον 

Διοικήσεως Ποωτευούσης, τό όποιον καί άνεκηρΰχθη μέγας τής Εται¬ 

ρείας ευεργέτης. Εις τό ταμεΐον δέ τής Εταιρείας μέλλουσι νά είσέλ- 

θιυσι λίαν προσεχώς άφ? ενός μέν δεκασχίλιαι δραχμαί, συμβολή τού 
νΟ0 Υπουργείου τών Θρησκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας άφ’ετέ¬ 

ρου δέ δύο χιλιάδες καί πεντακόσιοι δραχμαί, άς, ώς έλέχθη, τή έκλη- 

ροδότησε ό διατελέσας σύμβουλος αυτής αοίδιμος Άλφρέδος Τσακίρης. 

Αί εισπράξεις, ώς ειρηται, κατά τό διαρρεύσαν έτος ένηργήθησαν 

κανονικώς, τά δέ λογιστικά τής Εταιρείας βιβλία, ώς θά δηλώση καί ή 
εξελεγκτική επιτροπή, εις την διάθεσιν τής οποίας έτέθησαν άπαντα τά 

βιβλία, δικοίολογητικά καί λοιπά έγγραφα, ετηρήθησαν έν άπολύτο) τά¬ 

ξει χάρις εις τε τον ταμίαν ημών κ. Βασίλειον Λαμπίκην καί την άξιέπαι· 
νον φροντίδα καί τάςιν τού λογιστού ημών κ. Θεοδιύρου Γαλανή. 

Κατά ταύτα ή οικονομική κατάστασις τής Εταιρείας παρουσιάζεται 
καί πάλιν ευχάριστος. 

Ή κίνησις τού Ταμείου από άπόψεως είσπράξεοον έσημείωσε τό 
ποσόν Δραχ. 224.910 έν συνόλω, αί δέ πληρωμαί συνεποσιυθησαν εις 
Δραχμάς 213.990. 

Τά έσοδα τής Εταιρείας μας έκ Συνδρομών, Δωρεών, πωλήσεως Τό- 

μων Επετηρίδων κλπ. έφθασαν τάς Δραχμάς 178.492.20, τά δέ Γενικά 
’Έξοδα Διαχειρίσεως άνήλθον εις Δραχμ. 69.853. 

Έγένοντο αί σχετικοί αποσβέσεις έκ δραχ. 17.826 καί άφέθη υπό¬ 

λοιπον εις Νέον εις λ)σμόν «Κέρδη καί Ζημίαι» ποσόν Δραχμ. 137.062.20 

Τά ρευστά διαθέσιμα τής Εταιρείας εις Ταμεΐον καί Εθνικήν Τρά¬ 

πεζαν τής Ελλάδος άνήλθον κατά την 31 Δεκεμβρίου λήξαντος έτους 
1939 εις Δραχμ. 193.672.20. 

Αυτά έν σύντομα), κύριοι εταίροι, είναι τά υπό τού Α. Συμβουλίου 
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τής φίλης Εταιρείας κατά τό 1939 πεπραγμένα. Κατά τό έτος τούτο τό 
Δ. Συμβούλων αντιμετώπισε πολλάς δυσχερείας, αύςάνον όμως τάς προσ¬ 

πάθειας του, κατώρθωσεν ού μόνον ουδεμια να παρεμβληθή δυσκολία 

εις τήν ομαλήν έξέλιξιν τών τής Εταιρείας, άλλα καί νά αύξηση τούς 

πόρους αύτής. 
Μέ τήν συνείδησιν δθεν άναπεπαυμένην δτι έπραξεν δ,τι ήδύνατο 

πρός παραγωγήν τού σκοπού τής Εταιρείας, καταθετει την αρχήν, ευχό- 

μενον, ινα τό μέλλον νά τήν διαδεχθή πλείονα υπέρ αύτής κατορθώση. 

Ό Πρόεδρος 

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ 

Ό Γραμμ,ατεύς 

Φ. ΣίΟΥΚΟΥΛΕΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ- 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ I ΙΑΝΟΥΑ- 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΔΡΑΧ. 

Ταμεϊον 

Μετρητά Υπόλοιπον κατά την 81)12] 1939. 31 750 — 

Εθνική Τράπεζα τής ' Ελλάδος. 

Λ]σμός Καταθέσεων εις οψιν 

* Υπόλοιπον κατά την 31)12)1939. 161.922.20 

Χρεώγραφα. 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Έθν. Τραπέξη της Ελλάδος ν>.040.— 

Επετηρίδες. 
Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών. 340.000.— 

Λευκώματα. 

1Αξία Λευκωμάτων τής Εταιρείας. 30.000.— 

Σήματα *Εταιρείας. 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων (κονκάρδες). 3ό0.— 

^Επιπλα Γραφείου. - 

Βιβλιοθήκη. 

Διάφορα Συγγράμματα (ονομαστική αξία). 50 000 — 

°Υλικά διάφορα. 

Τσιγκογραφήματα (ΟΗοΙιέε), πλάκες κλπ. 16.000.— 

350.— 

δ.000.— 

50 000.— 

16.000.— 

637.062.20 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣ1Σ ΜΕΡΪΔΟΣ 

Γενικά εζοδα διαχειρήσείος. 

Μισθοί καί άμοιβαί.Δρχ. 39.900.— 

Έντυπα καί Γραφική υλη. » 4.622.50 

Διάφορα έξοδα. » 17.722.50 

Προμήθειαν ΙΙοσά πληρωθέντα δΓ είσπράκτορα συνδρομών~κλπ. 
Αποσβέσεις: Μερική απόσβεσις επί αξίας τσιγκογραφημάτων κλπ.ι 

Μερική απόσβεσις Λευκωμάτων. 

Μερική απόσβεσις Επίπλων Γραφείου. 

Μερική απόσβεσις Επετηρίδων. 

ΙΙοσόν μεταφερόμενον προς έπαυξησιν του Κεφα¬ 

λαίου .. 

62.245.— 

7.608.- 

3.326.— 

4.000.— 

500.- 

10.000.— 

“ 87.679.- 

100.000.— 

Υπόλοιπον Λ]σμοΰ Κέρδη καί Ζημίαι εις Νέον . 137.062.20 

324.741.20 
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι,κ. Γ. Μανσόλας, Γ. Στυλιανόπουλος καί Σπ. Βαρδάκις, άποτελοϋν- 

τες, την δυναμά τη; ύπ’ Αριθμ. 21 καί από 21ης Φεβρουάριου 1937 πράξεως 

Της Συνελευσεως όρισθεΐσαν εξελεγκτικήν επιτροπήν τής Εται¬ 

ρείας Βυζαντινών Σπουδών, συνελθόντες την ΙΒην τού μηνός Φεβρουά¬ 

ριου του έτους 1940 εις τήν επί τής όδοϋ Λεμησοϋ άριθμ. 12 οικίαν τοϋ 

£ , °ύ ^οηγουμένως Ανεγνώσαμεν πάσας τάς διά τής 
π αρι . 12295 έτους 1939, εγκυκλίου διαταγής τής Νομαρχίας Αττικής 

και Βοιωτίας παρεχόμενα; όδηγίας περί άπολογισμών σωματείων, προέ- 

βημεν εις τον έλεγχον της ό'λης δράσεως καί διαχειρίσεις τής ώς άνω 

Εταιρείας του ημερολογιακού έτους (1 Ιανουάριου 1939 μέχρι 31 Δεκεμ¬ 

βρίου ιδ,ίου έτους) ως αΰτη προκύπτει εκ τών βιβλίων, Αρχείων, διανειοι- 

στικων στοιχείων καί λοιπών πληροφοριών τού Δ. Σ. καί τής ΐπηρέσίας 
της Εταιρείας, εξ οΰ ελέγχου διεπιστώσαμεν τά ώς κάτωθι εκτιθέμενα. 

Οτι η δρασις τής Εταιρείας υπήρξε κατά πάντα νόμιμος, ότι αί συν- 

εδριαι του Δ. Συμβουλίου εγένοντο κανονικώς, συζητηθέντων έν αΰταϊς 

διάφορων επιστημονικών ζητημάτων άφορώντων εις τήν προαγωγήν παρ’ 

ημιν των Βυζαντινών Σπουδών καί ότι ή Εταιρεία διεφώτισε μέγα μέ¬ 

ρος του Ελληνικού κοινού διά τών εκλαϊκευτικών διαλέξεων καί τής επι- 

σκεψεως διαφόρων άνά τήν Ελλάδα Βυζαντινών μνημείων. 

. πρ!ζ ^ οίκον°μι*« παρατηρούμεν τά εξής- ότι πάντα τά βιβλία 
της Εταιρείας ως καί τά δικαιολογητικά εισπράξεων καί πληρωμών ετέ- 
νησαν εις την διάθεσίν μας. 

Εκ του γενομένου δέ λεπτομερούς ελέγχου πάντων τών άνωτέοω 

στοιχειων^διεπιστώθη πλήρης τάξις, ενημερότης καί Ακρίβεια τών έγγρα¬ 

φων, εκ της αντιπαραβολής δέ τών μερίδων τοϋ καθολικού προς τά κον¬ 

δύλια του Ισολογισμού βεβαιοΰμεν ότι ό υπό έλεγχον Ισολογισμός τής 

χρησεως 1939 είναι πιστόν άντίγραφον τού καθολικού. 
Έκ τής όλης έρεΰνης μας διεπιστώσαμεν Ιπίσης Ιπαινετήν προσπά¬ 

θειαν της Εταιρείας όπως ανταποκριθή πλήρως εις τάς υποχρεώσεις της. 
Καίτοι δ’ αί προς αυτήν δωρεαί κατά τό υπόλογον έτος ΰπελείφθησαν 
κατά 36.000 περίπου από τάς τού προηγουμένου έτους, κατώρθωσεν εν 
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τοΰτοις αΰτη δι’ αΰξήσεως τών πωλήσεοον τής έπετηρίδος άφ' ενός καί εξ 
αντιθέτου του περιορισμού τών δαπανών έκτυπάισειος τής Έπετηρίδος, 

να αύξηση τό Κεφάλαιον κατά δρχ. 100.000 καί νά μεταφέρη υπόλοι¬ 

πον Κερδιυν εις Νέον έκ δρχ. 137.062.20. 

Ύπό τήν εύαρεστόν έντΰπωσιν τής λίαν συνετής διαχειρίσεοος τών 

οικονομικών τής Εταιρείας καί τής αξιέπαινου επιστημονικής καί κοινω¬ 

νικής αυτής δράσεως, προτείνομεν δπως έκφρασθώσι τά συγχαρητήρια 
τής συνελεύσεως προς τό Διοικητικόν Συμβουλιον αυτής καί την απαλλα¬ 

γήν αΰτοΰ από πάσης εΰθΰνης. 
5Εν Άθήναις τή 15 Φεβρουάριου 1940 

Οι Έ λ ε γ κ τ α ί 
Γ. Ν. ΜΑΝΣΟΛΑΣ 

ΣΙΊ. ΒΑΡΔΑΚΗΣ 

Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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I Δ Ρ Υ Τ Α I 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. + 

ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. 

ΖΕΡΒΟΣ I. 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Σίί. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 

Κ ΑΛΟΓ ΕΡΟ Π Ο Υ ΛΑΟ Σ Π. Δ. τ 

ΚΛΑΟΓΕΡΟΙΙΟΥΑΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΑΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. 

ΑΟΥΚΙΔΙΙΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΙ ΙΟ ΥΑΛΟΣ II. 

ΞΕλΌΙΙΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. 

Τ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ γ 

ΠΑIIΑΜΙΧ ΑΛΟΠΟ ΥΑΛΟΣ Κ. -χ 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. I 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ 
ΤΙIIΑΛΛΟΣ Γ. Ε. 

ΤΣΟΚΟΓίΟΥΛΑΟΣ Γ. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

1* ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ί¬ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΛΑΜΙΙΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. γ 
Μ Π ΕΝΑ ΚΙ Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΠΕΝΑΚΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΐ 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΪΤΡΟΠΡΙ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤ1ΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ + 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ν ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ¬ 
ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΥΦΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΑΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ •Ι- 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΓΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ γ 
ΚΑΣΔΑΓΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ 
ΛΛ ΡΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

τ ΑΡΧ. ΛΙΑΝ ΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -|- 
ΜΙΕΕΕΚ. λνίΕΕΙΑΜ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ γ 

ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΐ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ > 
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ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑ Μ ΑΤΙ ΟΣ γ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΓΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

τ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΐ 

ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΐ 
ΝΙΚΟΛΑ-ΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΙΙΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 

ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΕΌΟ τ 
ΑΝ Α5ΤΑ55ΙΕνΐ0' ΌΚΑΟ. 

ΒΑΝΕδΟϋ Ν. 

ΒΕΝΕδΕνίΟ' \¥. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. ΐ 

ΒΚΕΟΟΙΑ Εν. 

ΒΚΕΗΙΕΚ Ό. 

ΒΚΟΙΠΥΕΚ ΡΚΑΝΟ. ΌΕ 3ΙΜΟΝΕ 

ΒϋΚΥ I. Β. γ 
ΒΥΚΟΝ Κ. 

ΟΑΌΑΡΑΌΟΗ ]. Ρ. 

ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑϋΕ γ 

ΌΑΚΟΟ Ε. 

ΌΑΛΥΚΙΝ5 Κ. Μ. 

ΌΕΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΟΕΕ. 

ΌΙΕΗΕ 0ΗΑΚΕΕ3 

ΌΟΕΟΕΚ ΡΚ. 

ΕΒΕΚδΟΕΤ ]. I 

ΕΚΗΑΚΌ ΑΕΒΕΚΤ 

ΕΕΚΚΑΚΙ ΟΙΑΝΝΙΝΟ 
ΟΕΚΌΑΝΌ Ε. γ 

ΘΚέΟΟΙΚΕ ΗΕΝΚΙ 

ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟϋΙΕ. όε 

ΗΕΙδΕΝΒΕΚΟ Α. ΐ 
ΗΕ83ΕΕΙΝΟ Ο. 

ΙΟΚΟΑ Ν. 

ΚϋΚΤΖ ΕΙ). 1' 

ΜΑΚΧΗΑΕΕ ΗΕΝ. ΡΚΕΌΕΚίΟΚ 
ΜΕΚΟΑΤΤΙ δΙΕνίΟ ΟΙΙΤδΕΡΡΕ 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 

ΜΙΕΕΕΚ λνίΕΕΙΑΜ 
ΜΙΕΌΕΤ Ο. 

ΜΟΚΑνΟδΙΟ Ο. 

ΜϋΚΑΤΙ ΡΚ. ΐ 
ΜΥΣΤΑΚΙΛΡΙΣ Β. Α. 1 

ΝΟΑΪΕΕΕδ ΡΙΕΚΚΕ ΌΕ 

ΡΑΌΜΙΕΚΙ ΑΕΚ. I 

ΡΑνΟΌΙΝΙ ΡΑΟΒΟ 

ΡΕΚΝΟΤ Η. 

I ΠΡΟΥΣΙΙΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ + 

ΚΟΌΌ ΚΕΝΝΕΕΌ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΙΙΜ. | 

ΒΟΌϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. χ 
ΧΑΤΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

δΟΚΟΕΟΡΡ IV. 

δΤΚΖΥΟΟλΥδΚΙ 103. 

ΤΑΡΚΑΌΙ ΟΚ. γ 
ϋδΡΕΝδΚΙΙ Ρ. I 

Κ.Ε31ΙΜΕ Όϋ ΥΟΕϋΜΕ 

Μ £ κ. Ραραάοροαίθ3 Οΐιεγ5θ5ύοηιβ. «8αίηί Τίιέοάοεβ άβ 
$έοαάίοη», ρρ. 3—37. 

Ρ3.ΠΏ15 Ιεδ ηΐϊΙΙΙΙδΟΓίΐδ 13.15505 ίηεάϊίΓ5 ρ3Γ 1θ ΪΓ05 16§Γ0Η0 Ατεΐΐε- 

νέααε ά’Αΐϊιέηεδ ϋ γ 3 εε ΐταΕέ βιιγ 13 νίε άΓ3ηΐ3ΐ:κιιιε άη ίπηιεαχ 

3ιιρεπειΐΓ άα εοιινεηΐ άε δϋοαάίοη άε (Γοη/ρίε. Αρϊθδ ιιηε εδςιιίδδε άε 
5οη ορροδίΗοη 3ΐι 5ε3ηά3ΐε (Ιε 13 Ρί§'3ηιΪ6 άε Οοη&ί:3ηί:ίη VI, 1 3, 

<16ογι<: 5εδ Ιαίιίεδ εοιΐΓ3£εαδεδ εοηΗε Ιεδ επιρει-ειίΓΒ ίοοηορί&δίθδ Νι- 

αέρΙιοΓε I, ΜίεΙιεΙ I, Εέοη V εΐ ΜίεΙιεΙ II. Μαίοτέ Ιεδ ^ηηΐδδεηιβηϋδ, 

1Θ5 βοιρΓίδοηπεπιβαΙδ, Ιθδ ΙοιΐιίΓεδ βχθίτοέδ ρ3ΐ* Εέοπ V οοηΐΐ'ε Ιεδ 

άοΓ3ΐεαΓ5 άε$ ίεοηεδ, 1ε είιαηιρίοη άε ΡΟι-Ηιοάοχίε, ςιιε ία* ΤΗεοάοιε 
εοηΐίηαα 3Γ3νειιιεηΙ εΐ 3νεε πηε ίεηηεΐέ ίηέδΓαηΙαΡΙε 1& ΙιΕίε οοηΐΓε 

13 ρΓέΙεπΗοη άε 1& εοιίΓοηηβ άε δ’ΐιηπιΐδοεΓ άαηδ Ιθδ ςιιεδΗοιίδ ι€1Ϊ£ΐ- 

0,1565 εϋ ηιεπιε (Ιε Ιε^ίίέΓεΓ. ΤΡέοάοι-ε ιηοαπιί: (Ραΐδ 1ε εοηνεηΐ: (1ε 51- 

ΤγυρΙιοπ. 

Ο γ ο ν ο ιι η ίο ίί 5 Ο. ΩιαΙοσηε άιι ραέηακίιβ άβ Οοη/ρΙβ ΜίεΙιβι 
III άϋ ά'ΑηοΗίαίοε ανβε ΓίηρεηιΐΓ άβ Βί/ζαηεβ ΜαηιιβΙ Οοηιηβ- 

ηβ. ρρ. 38-51. 

Οε (ϋαίο^αε^ηεάίί: εδΐ ριιΗΙιβ ανεε <χαε1(ριε5 αηηοί&Ηοηδ (ΐΑρί'έδ 
165 οοάεχ Νο 1379 (Ιε 1* Βϊ51ίοί:1ιέςιιε ΝαΗοηαΙε ^ΑΗιέπθδ εΐ Νο 

3808 άιι εοηνεπί άε Όίοηγδίθδ άη Μοηΐ: ΑΗιοδ. 

Μέ ίη β α ηέ β α γ. οβιινΓβζ ιηέάϋβΒ άβ Β. Μγ$ίαΚιάβ$ νβ$ίέβ$ άαη3 

3α ΒίϋΙίούΙιβραβ». ρρ. 352—404. 

Ε’3. 3ν3αί: ιηΐδ εη οΐ'άΓε εί: οΐ3δδέ εη 500 βηνβίορρβδ Ιεδ ηΐ3ΐιιΐ5- 

απΐδ εί: ηοίεδάε Βαδίΐε ΜΥδΙαΡΐάέδ 1ε£ΐιέδ & Ια ν^οοΐέΐε (ΙΈϋικΙεδ 5γ- 

ζαηΐίηεδ, ραδίίε άαηδ εε νοίιιπιε άβ Ρ«Ερέί;ίπ5» 1ε εοηίεηη άεδ 250 

ρΓεηιίέτεδ εηνείορρεδ δε ΓεδεΓν&ηΙ άε ριιδίίει εεΐιιί άιι τεδΐε ά3ΐΐδ 

1ε ρΓοαΙιαΐη νοίιιπιε. 
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Ο ο ιι ο ο ιιίβ5 Ρ Η. «Βιιγ Ρεηέεπειηεηέ άβ$ νοί$ ύΐ}ζαηίιη$». ρρ. 52-78. 

Ι»’α. 5&56 5ιιγ 165 Γεηδεί^ηειηεηΐδ Γαηοοηΐτεδ ςα εί Ια οΐιεζ 165 

αιιίοιιΓδ άγζαηϋίηδ, 5ιιγ οειιχ άοηηόδ ραΓ Οοηδίαηΐίη ΡθΓρ1ιγΓο§·εηεί;β 

άαηδ 5οη Ιΐντ6 Οε ββηηιοηϋ$ εί Οοάίηοδ άαιΐ5 5οη ϋε ο/βείαΐίϋαε, 

ιτιαϊδ εηοοΓε 5ϋΓ Ιθ5 ιηοηιιηιεηΐδ, Ιεΐδ Ιεδ δαΓεορΙια^εδ Γογαηχ εί Ιεδ 

ίΙΙαδίΓαΙίοιίδ άεδ ιηαηιΐδοπίδ, ΐΓαίϋε άε Ρεηΐτειτεϊηεηΐ άεδ τοίε ηιΟΓίΤδ 
Ιοίη άε Οοη/ρίε εί άοη£ Ια άέροαϋΐε είαιΐ Ιΐ'αηδροΓϋεε α Ια οαρίΐαίε, άε5 

Ιαπιεηίαΐάοηδ, άε Ια ρτοϋΗεδδίδ, αίπδί φΐε ΡεπΙεπτεπιεπί: άεδ Γοΐε ιηοιτίδ 
άαπδ Ιεητ οαριίαΐθ, ραίδ (3ε Ρεπίειτεπιεπί ΪΓΓε§;ιι1ίεΓ άε5 γοι5, (365 βαχ- 

οορϊια£65 άεροδέδ άαηδ Γέ^ΐϊδε άε5 δί. Αροίτεδ εΐ (3β ΙειίΓ 50γ1 αναηϋ 

εΐ: αρτέδ Ια ρπ'δβ άε Οοηδΐαηίάηορίε, εϋ άε Ια πχαπίεΓβ άοηΐ οη ροΓίαίΐ 
3ε άεηίΐ Γογαΐ. 

Μέηιβ αιιίειικ. « Άνεμίτσια». ρρ. 142-144. 

II δ’α^ϊΐ <365 Γοβεε άοηϊ ραιΊε 1ε Γοηιαη νεΓδϊίίε « Αοίπΐΐεϊάε». IV 

α. ιηοηΐτε ςα’εΐΐεδ εΐαίεηΐ οοηίεοΗοηηέεδ (3ο £15511 εχϋεπιεπιεηί: 1ε- 

§·6Γ 001ΉΠ16 1ε νεηΐ (άνεμος) εί Ιε ΐίδδη ά’αΓαΐ^πέε. 

Ζόέ 5 Ιέοιιιάα$. «Αίεχαηάτε ΝενοιιΙίζ». ρρ. 79-84. 

Ι^'α. εχρο5ε Ια νίε ε£ ΡαεΗνίΙε δείεηΐϊίίςαε εί: ΙίίιΙει-αίΓε (3ε οε! 

επιάίΐ άε Ζαηίε νέοιι αη XVI 5. 

Ρ αραάοροιιίο$ ]. «Ζ.7η$ίοΙπ άβ ία ρή$ε άε Οοηίαηϋηορίβ ραΓ 
Ιεοηανά άε Οιίο». ρρ. 85-95. 

ΙΡα. ίαϊΐ ιιη εχατηΐη εοπιραταΠί (3ε Ια παπαΠοη άε ΕεοηαΓά εί 

άε εεΐΐε άε Ο. ΡΙίΓαηΙζέδ ε£ πιε! εη ιχΗεί Ιεητ ΓεδρεηιΡΙαηοε ; ρηίδ 31 

ΟΓίϋΐςαε Ρορρίηίοη ά αρτεδ 1ας[ΐιεΙ1ε Ρενέ^ιιε άε Οΐιίο αναίΐ ^ριιίδέ 
εΡεζ ΡΡΓαηίζέδ. II ταρρείΐε φΐε εε άεπιίεΓ εοιηροδα δοη οηνΓασ-ε ρΐιι- 

δίεαΓδ αηηέεδ αριέδ Ι/βοη&ίά, εί φΐε Μαεαίτε Μεϋδδΐηοδ ςιιί αΐΐέτα 1ε 

Ιεχίτε άε ΡΡΓαηΙζέδ ραίδα εΡεζ Εβοηαπϊ. Ι/α. ραιάε ειιεοτε άεβ αΙΙεΓα- 

Ιίοη.5 αρροιίεεδ αα Ιεχίε άε ΡΡιαπίζέδ εί Γβηνοίβ α ςαείςιιεδ’ιιπεδ άε 
εεδ είτιιάεδ εηΙειάειίΓεδ αίηδΐ ςα’έ ΓεΙιιάε ά’Είΐεηηε Βίηοη 5ιιγ άειιχ 

εΡτγδοΡαΙΙεδ ά’ΑηάΓοηίςιιε II εη ίανειίΓ άε 1μ ΜεϋΓοροΙε άε Μοηεπι- 
Ραδίε, 

Κ.έ3ΐΐιηέ άη νοίιιπιε. 
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Οη,ΐ5ίαηίοροαΙθ3 Ο. «5βτ Ιβ 5ε*α* <?η ρίοτηύ αίίκ'ώαέ αιι σεηέταί 

Μέϋα$». ρρ. 96-100. 

5<Λ1απώβΓ*βτ ανΕΪΙ αΐΐήΐϊοέ εε δεείια αα §'έηέΓ&!.ΑΓΠΐέπΐ6η Μβ; 
„α5 ?Γ Γη,Λ£ Οβ0Γ?βί. ΜβΗβ-δ ΜΙ ΟεθΓ,-03 ΜβΙ^ηοδ, βί ,ρρη,ε 

οο„5ί<1ίτ«Ιο™ Κ1«« Π 1’.ί·ίΙ>»« » Μ'Ι,55'"“ 

Γλ-1». « *Λ««Λ· <·»> ί|ϊ“"' >«**“ * Ρ”““ “ 
ΧΙΙθ5. 5005 Ι63Π Ο0111116116. 

Αίβ33ί Βαζϋε. ΛένέοΗέ άβ 8^03 ά ίτανβη Ιββ ΒΐβοΙβ^ ΡΡ· 

101-141. 

03115 18. ΡΓ6ΐηίέΓ6 Ρ3Γίίε 1*8. 6ΧΡ056 1’ΙΐϊδΙθΪΓΟ άδ 06Ϊ έν&Λέ άβ- 

0015 53 ΡΓ6ΙΠΪ6Γ6 αρραΓίΐίοη, τίΐ! 1ε ηπίίβα άα νίε 5. 5οη5 1β5 Βγζοη- 

Ιΐπ5 165 ΡΓ3Π05 €ί 165 ΤαΓ05 ]ιΐ5(ίΐι’3ΐιίοηΓ(1Ίιιιι, βΐ ΪΓ3116 (1ε 18 03- 

έϊνΖ <1305 Ρ30Γ0ΡΟ16 & Γϋβ. θ3Π5 Ιο 56θοη(ΐ6 .1 (Ιοηπε 
Ια 1ί5ΐ6 <165 έν6ςιΐ65 ά® 51^05 ά6ραΐ5 343 ία5Γΐα'3α3οαΓ<3 Ιιιη, Ιΐδΐε 30- 

εοηιρα^ηέε ά’αηηοΐαΐίοηδ εί άε άαΐεδ. 

ΜοεεοροαΙοΒ Ν. «Ια Οεβεε ά’αρτβΒ ΕνΙΐρα ΤεΗέΙέΗ>. ΡΡ- 14ο- 

181. 

δαΐίβ <1ε 18 ΐΓαάιιοΙίοπ, οοηιπιεηοέε Γαηηέβ άεΓίιιβϊε (ν. 

άβ ΙΈρέίίΐ'ϊδ ρρ. 486-514), άο 1*«ΙΙϊηέΓ8ΐΓε» (&6ΥαΗ3ΐη8ΐη6) ά Β>1γ« 

ΤώέΙέΒί 03 ραΛίε φχΐ Ρ3Γ3ΐί άαη5 1β ΡΓέ5εηΕ νοίαηιε οοηοεπιε 5αΓ- 

^ 165 νίΐΐεδ 6ϋ 165 ίοΓί5 άε &«* εί ΒΓ3Π13, ααε εε νο^εηΓ 

ίιιΓο άιι XVII 5ΐέο1ε άέρεΐηί ανβο ΙοιιΙθβ Ιμ <=οη1«ι« Ρ6^ ά° ' 
η6Γ Γΐηιαεΐη3ΐΐοη 0ΓΪειιί3ΐ6 α ά65 ο1ιο565 νιιβδ οα, ρειιΙ-ε(;Γ6, Βΐιηρ 
,ηεηΐ τενέεδ, εη γ ταΚαοΙιαπΐ άβ5 ϊΓ3άίϊίοιΐ5 άε Ια ηιγΐΐιοΐο^ιε αδίαίι- 

"ΓεΓη^εηί οοηΛίπεεδ ανεο 1« ΡεΓ5οηπ3,ε5 εί 1« -εηεπχεηΐδ 

Γΐ4ΐ05ε ΓέβΙΙβ. Βε ίΓαάηοΐειη-, 8«η ά’έοΙιαρρεΓ αα τερι-οοίιε «Ρ3- 

άαίίοΓε ϊΐ'αάϋοΓε», εη ί8ΪΙ αηε ίιαάαεΐιοη ΙιΙίεΓβΙβ. 

Μσε.Εα3ίεαηαάε38ορΗεοηίθ3. «Κο,ηαηοε Ιβ ηιέΐοάε εί ^ 

οβ'ΐνβε5 ροέϋηιιεΒ». ρρ. 182-255 

Αρτέδ ηη 8^^ -ηιπιαίι-ε 5ατ Ια νίε άεΚ. εί 1» άέοοαν^ 

άβ 565 Ρ061Τ165 Ρ3Γ 1ε 03Γάίη3ΐ ΡΪΙΓ8, 1’». 3*000^8 άεδ ^^131165 

^ ςα’οη οοηδ^ϋε άαηδ 1.5 Βοηάαΐ,ί, 4η ροείε. II άειηοπΐτε 
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ςα'θ1ΐ05 άοΐνεηΐ &Γβ αΐίίΐΒιιέε α Ι’^ηοιαποε άε 1* ηιιΐδΐςηε Βγζαπίίηε 
<τΠ γ6ο-1€ ιβ πιείτε 56ΐοη Ία νοίοηΐέ άιι πιέΐοάε. II εδί: ένιάεηί: ςη’ ιιη 
§Γαηά ηοπιάτε άε ίαιιΐιεδ πιείτηςαεδ ο$ϋ άη 3 Γίηαάνειχϋαηεε άε οορίδ- 

1:03^α· ιηδίδϋθ ροιίΓ εεΐα 5111* Ια ηεοβδδίίβ άε ρτεηάτε εη οοηδίάέΓα- 
Ηοπ 105 1ΐντ65 1ΐί:ιΐΓο·ίαιΐ63 εί: δΐΐΓϋοιιΙ εεαχ ςαι τεδίεηί: ίηεάϋδ. 1,05 

ιχεΙιειχΙιεΗ ίαίί:ε5 5ιιγ 59 χηαηαδοπίδ οη£ άοηηέ άβ5 Γέδΐιΐίαΐδ 53Ι18- 

ίαίδ&ηΐδ εί' απιεηε α Ια άεεοιινετϋε άε ρΙιΐΓίειίΓδ δίΐ'ορίιεδ άεΉ. 5011105 

(1αη5 105 Ηνΐ05 δαίηΐδ. Β/α. Ηηίΐ ραι* άνεδδει* ιιη Ιαίάεαιι άεΐαίΐΐε άε5 
1ιγηιιΐ05 άε Κ. 

Χγ ηνοροιιΙοΒ Λ. «5αιΙρίακε$ ΒγζαηϋηβΒ ίεοηο£καρΙιίαιιβ3» ρρ 
256-279. 

1) ΡΓα^ηιεηί: ά’αη &3.δ-Γε1ϊβ£ ίΓοιινέ έ νετοία εη Μαοεάοΐηε. II η’ν 
Γεδύε φΐε ΙΠ'οίδ ίί«Ίΐΐ'05—0ε11ε5 άε Όανίά, 3£ άε3η Βαρίΐδίε εΐ Ιδαίο— 

Ϊΐ3 αρρατϋεηαίεηΐ: ο. ηηε οταηάε αοηιροδίϋίοη τερι-έδβηΐαηί: ΙΆηαδΙβδίδ 
(Ι)0500ηί:0 άα ΟΙΐΓΐδί 3ΐιχ ΙάηιΒεδ) εΐ άαϋαηί: άιι 14ε δίέοϊε. ϋ’αρί'έδ 1ε 

Γ05ίε άε Γιηδοπρϋίοη ςμιί αοεοιηραο-ηε 1ε ίτ&^πιεηί εϋ ά’αιιΐιχδ άοηηέεδ- 

οη ρειιΐ άεάαίτε ςαε 1ε Γείίεί εη ςαεδίιοη άέοοταΐΐ: ρι-οΒαΒΙεηιεηΙ: ςαεί- 
ααε ίτοηιβεαιι. 

2) Τοίχε άε 31 ΟηαρΙίΓε. Όεροδέ αιι Μαδέε 6ε Οαηάίε Οτέ- 

ΐε. Εδδαί άε ΓεοοηδΙίϋιιΙίοη' άε Ια δϋαΐιιε ά’3ρτε5 ηηε ϊεοηε άιι Μιι* 

505 ΕονεΓάοδ α ΑΐΗέηεδ εί ά'αιιίτεδ Γερτέδεπίαΐίοηδ απαίο^ιιεδ εί άα- 
ίταϋοη άιι ΧΥΙΙε δίέείε, ηιαίδ αν&ηί: Ια ρπδε άε Οαηάιε ρατ Ιεδ Τιιγο5 

εη 1669. Ι/έρί§·Γαιηπιε ^ιεοςαε §Τ3νεε δίπ* Ιε τοηίεηη ηιοηίτε ςηε ]α 
δί αίτιε δε ΐτοιιναίί άαηδ ηηε ε^Ηδε οτίΐιοάοχε άε Οαηάίε, ρεαΐ είτε 
άαηδοείΐε άε 3ί Οηιιρίιιχ. Ι/εχίδίεηοε ά’ηηε δίαίαε άιι δαιηί άαηδ ηηε 
έ§·1Ϊ50 ΟΓϋΙιοάοχε 05 δαιΐδ ααϋΐ'ε εχεηιρίε ίαδςη’αηραΐ'ά’ΐιιιι*. 

Vα ε α I ο ρ ο ιι I ο 8 Α ρ ο $έ ο I ο 8. «ίβ εοηνεηί ύγζαηϋη άβ ΟΗογ- 
ίΗαίίβ ρτ68 άβ ΒαΙοηΐραβ» ρρ. 280—287. 

1/3. αάορίηηΐ: Ρορριηίοη ά^ριέδ Ιαςαείΐε ίΐ Ύ Ε εη άεηχ εοηνεηίδ 
άε οε ηοηι, ηη δηι- 1ε ηιοηί: ΟΙιοΓίίηΙε ά?3ΐι]οηι*ά5ίιηί βί ηη αηίΓΟ ά3η5 

Ια νίΐΐε άε δαίοηίςηε, δοαίζΐεπί ρηε εε άεΓηίετ η’έί&ιί: ςηε Ιε ηιέΐο- 

εΐιιοη άη ρΐ'εηιίεΓ, 5αΓ Ρεπιρίαοείηεηί: 30ΐηε1 άε «χίλια δένδρα» οεοηρε 

3ηΐοιιι-ά’Ιιηί Ρ3γ 1ε ϋβίεΐεέ ϋιίΓο άε Οΐιίοηΐ-άηάα, έ ςηείςυεδ ηιέίΓεδ άε 
άΐδΐηηοε εη άεΡοΓδ άεδ ιηιΐΓδ ςυί οοηιχππεηί: Ία ρ1ηδ Ηηηΐε ραΓίίε άε 
Ια νϋΐε. 

Κέεηιπ β άη νο1ηπϊ6. 53° 

ΡεζοροαΙοβ Ειηιη. «Ξγηεείοχ άε Ορ-'εηε : ϋ'Ηοηιβη εί άε5 β£ΐιτε5 
άε κΙιεΉιοήςκε αιηύ <ιιιε Γοανεα^ε άε ρ3εαάορΙυίαεηηε εαε Ια νιε 
εί Ια ροέτίε ά'Ηοπιενε. Ιε$ έίαάεζ ΗοηέήηαεΒ άε 5}>ηέ$ΐθ3. ρρ. 

288—351. 

Σ,'α. εχ&ιηϊηβ 1& δεοοηάε ρ&Γΐίε Ι’οιινί'^ε άε ΡδειιάορΙιιί&Γςιιε 

δΐΐΓ 13. νίε εΐ Ια ροέδΐε άΉοπιβΓε ο,ιι’ϊΐ οοπιρατε ααχ ραδδα^εδ άΉοιηε- 

Γ6 δειηέδ εΐιεζ Βγηέδίοδ εί εη 86πέΓ»11’αηρΐοϊ εί 1ε8 εχρίίοαίίοπδ ίω- 

ϊεδ ρατ δ^ηέδϊοδ άεδ νεΓδ-ΙΐοηιέΓΐςιιεδ. Οοπιπιβ άαηδοεϊΐε νιε ιΐ εδί 
αιΐδδί ςιιεδίίοη άβδ ίί^ηΓεδ Λείοτΐςριεδ εί ςιιε δγηέϊΐοδ αδδνίΓε ανοΐΓ 
έατΐι 53Γ Ηοπιέτε εΐ δαΓ Ιεβ Κ&αΓββ τΐιείοιΐςαεδ, εΐ ςα’οη εοηβίαίβ 
ααβίςηεδ αοοοτάδ επίτε ραδδα^εδ ά’ΑΐΙιβηέε τερέΐαπί άεδ νετδ Ιιοηιε- 

ϊί^ιιεδ εί άβδ ραδδα^εδ άε Ια νίε εί άε δγηέδίοδ, Ρα. εη εοηεΐηί ςαε 1 
αηίεηι· άε Ια νίε εΐ 3γηθδίθ5 αναίεηί εη νηε ΑίΗεηέε ςαι ίηΐ ροεΐε- 

ΓίειίΓ α ΡΙηΐηΓααε εί ςηε ρ&Γ εοπδέαααηοε Ια \7ιε ά’ΚοηιεΓβ άε Ρδεη- 

άορΙαίαΓςνιε άοΐί είΓβ αίτίάαέε έ δγηέδϊοδ. 

Ο γ I α η ά ο $ Α η. «Ζ.ί.ν Μοηαείέτε άε €οεοηε $αε Ιε Ρίηάβ». ΡΡ· 

405—416. 

Ι,’έΐιιάε άα ίγρε αΛίΐεεΐοηίρηε άιι εαΐΐιοΐΐεοη άα εοηνεηί άε 
ΟοΓοηε βατ 1β Ρίηάε εη Τΐιεδδαΐϊε άεηοΐε ηηε χηπίαίίοη άη ΐγρε 
αίΗοηίίε ροδίέηβιΐΓ, α ϊγοϊβ αΐχδίάεδ. Ι.βδ ίΐεδααεδ άε 1’ιηίεηεηΓ, άα- 

ίεεδ άε 1587, αρρητίίειιηεηί α 1’έεοΐε εΐ'έίοίδε. Ε’αηΐεητ άεεηί εη ο- 
ίαΐΐ Ιεδ αοδίηηιεδ άεδ άεηχ ίοηάαΐεηΐδ-Αηάι-έ Βοηηοδ εί Αροδίοΐα^ι 
εί ρηάΐίε Ιεδ ϊηδΟΓΐρίίοηδ άβάίεηΐοΐΐ'εδ αηί Ιεδ 3θεοηιρ3Κηεηί. Ρηε Ιιε- 

ίε άε νίεηχ ηιαηηδεΓΪίδ εί αηίχεδ Ηντεδ άε Ια άίάΐίοίΐιέρηε άη ωο- 

η35ΐ:εΓε εδΐ ίφιιΐιέε 3 Ια Ηη. 
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λεων... 1 · 52* . ί|·! 
* » Τά άνεμίτσια . . . . . ... . , ^42 :;·::··Φ 

V Ζώη Δ. X. Αλέξανδρος δ Νερουλής.79~“·\4\ 

ν Παπαδοπούλου *Ι. Ή περί άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
ιστορία Λεονάρδου του Χίου. 

Κωνσταντοπούλου Κ. Τό λεγόμενον μολυβδόβουλλον του στρατη¬ 

γού Μελιού . . ...96 

, ’Δτέση Βασιλείου, άρχιμ. Ή επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας. 101·-· 4 ? 

^ Μοσχοπονλον Νικηφ. Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή . . 145 ^V. ·’. 

Τ Ενστρατιάδου Σωφρονίου, πρ. Αεοντοπόλεως. Ρουμάνος ό Με- γ' 

λωδός καί τά ποιητικά αυτού έργα.. 182 ·,ϊ'φ:; 

Ξυγγοπούλου Α. Βυζαντινά εΐκονογραφικά γλυπτά . . . . . 256 

Βακαλοπούλου Α. Ή παρά τήν Θεσσαλονίκην Βυζαντινή μονή 

τού Χορταΐτου... 280: · άΧλϊν-Ι 
Πεξοπούλου Ε. Συνεσίου τού Κυρηναίου περί Όμηρου καί των εν 

ταΐς ρητορείαις σχημάτων καί τό ψευδοπλουτάρ- · ΧΓΦίν; 

χειον σύγγραμμα περί τού βίου καί τής ποιήσεως 

/ Όμηρου. Αί Όμηρικαί μελέται τού Συνεσίου 288 Υ\ 

ν/ Όρλάνδου Άναστ. 'Η επί τής Πίνδου ιερά μονή Κορώνης . . . 405& --4 

.. : γ'·: 

182 ·. 

Βιβλιοκρισίαι. . . . , . . ·.417 

Επιστημονικά! ανακοινώσεις . . . . 477 

Βιβλιογραφία.. # # β 479 

Ειδήσεις., . . . ... 511 

Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό 1939 π ε- 

πραγμένα . . . . ... # 517 

Πίνακες.. . 520 

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς Γαλλιστί των περιεχομένων 531 
·» 


